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సస్వచచ్ఛ భారత 
దక్షిణాఫప్రికాలో  నలల్లి  జాతివారకి  ఎలముంట  హకుక్కులసూ  ఉముండేవికావ.  "మమమ్మలల్ని  కూడ
సమానముంగానే చసూడల"  అని అకక్కుడ గొడవ మొదలరుపెటక్టోడ గాముంధ.  ఆయన పోరాటనికి
నేటలరులోని భారతీయరులరు అనేకమముంద మదద్దతరు పలకారరు. 
ఆ సమయముంలో భారతదేశముం బద్రిటష వార చేతరులోల్లి ఉముండిముంద. "మాకు హకుక్కులరు ఇవాస్వల" అని
మీటముంగరులరు పెటక్టోవాళరుళ్ళు కాముంగద్రిస్ నాయకులరు. "దక్షిణాఫప్రికా భారతీయరుల పోరాటనికి కాముంగద్రిస్
మదద్దతరు బాగరుముంటరుముంద" అనరుకునాల్నిడ గాముంధ.  కలకతత్తలో జరరుగరుతరునల్ని కాముంగద్రిస్ మహాసభలోల్లి
దక్షిణాఫప్రికా గొముంతరుని వినిపిముంచాలని ఉతత్సాహముంగా ఇముండియాకు వచాచ్చడ. 

కాముంగద్రిస్ మహాసభ ఓ పెదద్ద బహిరముంగ సస్థలముంలో జరరుగరుతసూ ఉముండిముంద.  సభలోల్లి పాలగనేముందరుకు
దసూరదసూరాల  నరుముండి  ఎవరెవరో  మహా  నాయకులరు  వచిచ్చ  ఉనాల్నిరరు.  వారముందర  మధాభ్యా
పిటక్టోలముంట గాముంధని ఎవస్వరసూ పటక్టోముంచరుకలేదరు.  
సభ  మొదలయిన  కొదద్దసేపటకే  గాముంధ  మరుకుక్కులరు  పనిచేయటముం  మొదలరుపెటక్టోయి:  ఏద
కముంపు! మరరుగరుదొడల్లి  కముంపు!!

సభ కసముం తయారరు చేసిన మరరుగరుదొడల్లి ఎముంత ఘోరముంగా ఉనాల్నియో చెపప్పలేముం.  కొముందరరు
సభరుభ్యాలహైతే తమ గదరుల మరుముందే దొడిడ్డికి పోయారరు.  వాళల్లికి అడడ్డి లేదరు.  సభల కసముం వచిచ్చన
వాలముంటీరల్లినరు  గాముంధ  అడిగాడ-  "చాల  కముంపుగా  ఉముంద.  మరరుగరుదొడేల్లి  అనరుకుముంటనరు.
అసౌకరభ్యాముం కదా?  ఏమహైనా చేరాదసూ?” అని. 

"ఓయ్ ఇద మా పని కాదరు- పాకీ వాళల్లి పని అద" అనాల్నిరరు వాళరుల్లి. 
సభలో మాటల్లిడేముందరుకు ఇముంకా గాముంధ వముంతరురాలేదరు. చాల మముంద వభ్యాకుత్తలరు వేదకనెకేక్కుముందరుకు
పోటీ పడతరునాల్నిరరు. అముందరసూ చెపప్పవాళల్లి తపప్ప, వినేవాళరుళ్ళు లేరరు. 
సామానభ్యాముంగా గాముంధ సమయానిల్ని వకృథా చేసరుకడ.  ఆ రోజులోల్లి ఆయన ససూటసూ బసూటసూ
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వేసరుకొని దరార్జాగా ఉముండేవాడ.  అయినా అపప్పటకపుప్పడ చాట-పరక చేత పటరుక్టోకొని, సభ కసముం
కటక్టోన మరరుగరుదొడల్లినరు అనిల్నిముంటని పూరత్తగా శరుభద్రిముం చేశాడ.  సభకు వచిచ్చన వాళల్లిముంత ఆయన
చేసరుత్తనల్ని పనిని ఆశచ్చరభ్యాముంగా చసూశారరు-  కానీ ఒకక్కురరు కూడ ఆయనకు సహాయముం చేసేముందరుకు
మరుముందరుకురాలేదరు! 

తరాస్వత  అనేక  సముంవతత్సారాలకు-  అదే  గాముంధజీ  కాముంగద్రిస్ కు  దార
చసూపిముంచే  వెలరుగరు  దవెస్వ  ఐనాడ,  శకిత్తవముంతరుడహైన  నాయకుడిగా
ఎదగాడ.  అపుప్పడిక  కాముంగద్రిస్  సభలలో  "మరరుగరుదొడల్లి  పరశరుభద్రిత
బకృముందాలరు" తయారయాభ్యాయి.

ఆ రోజులోల్లి అముంటరానితనముం పప్రిబలముంగా ఉముండేద. 'పరశరుభద్రిత'  అనేద
కేవలముం  నిమల్ని  జాతరులకే  ఉదేద్దశముంచిన  పనిగా  ఉముండేద.  గాముంధ
చేసేటపప్పటకి,  అటల్లిముంట పనరులనరు  కూడ చాల ఇషక్టోముంగా చేశారరు,

గాముంధ  అనరుయాయరులరు.  తరాస్వత  ఒకసార  హరపురముంలో జరగన  కాముంగద్రిస్  సభలోల్లి  ఏకముంగా
2000 మముంద టీచరరుల్లి, విదాభ్యారరుస్థలరు మరరుగరుదొడల్లినరు శరుభద్రిముం చేశారరు!
"మరురకిని,  గలీజుని శరుభద్రిముం  చేయడముం ఒక పవితద్రి  కారభ్యాముం.   పవితద్రి  కారాభ్యానిల్ని  నెరవేరేచ్చవాళరుళ్ళు
అసలరు  అముంటరానివాళరుల్లి  ఎల  అవతరరు,  భగవముంతరుని  బడడ్డిలౌతరరు  గాని?!”  అని  గటక్టోగా
నమామ్మడ గాముంధ. 

ఒకక్కు టయిలటల్లిలోనే కాదరు-  మన జీవితపు అనిల్ని రముంగాలలోనసూ పరరుకుపోయిన మరురకిని,

చెతత్తనరు ఏరపారేయటముం అసలరు ఎవరకి వాళరుళ్ళుగా, మనముందరముం ఎపప్పటకీ చేససూత్త ఉముండలత్సాన పని.

ఏమముంటరరు?
గాముంధ జయముంతి శరుభాకాముంక్షలత
కొతత్తపలల్లి బకృముందముం 
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నీతి చముందద్రిక

నెమల రాజుగార మాటలరు విని దసూరదరర
అనల్నిద- " పప్రిభసూ! నేనరు 'యరుదదముం వదరుద్ద- సముంధ
చేసరుకుముందాముం'  అనటనికి  అనేక  కారణాలరు

ఉనాల్నియి. ఒకట, మన సహైనభ్యాముంలో పరరుగాముంచిన
యోధరులరు అనేకమముంద మొనల్నిట యరుదదముంలో
సస్వరగసరుత్తలయాభ్యారరు.  ఇక  బద్రితికి  ఉనల్నివాళల్లిలో
కూడ  చాల  మముంద  శరీరాల  నిముండ
గాయాలత,  యరుదాదనికి  పనికి  రానటరుల్లి
ఉనాల్నిరరు.  పప్రిసరుత్తతముం  ఎవస్వరకీ  శకిత్త  లేదరు.
ఇటల్లిముంట  శకిత్త  లేనివాళల్లినరు  వెముంట  బెటరుక్టోకొని
పోయి,  'మేమే  శసూరరులముం'  అని  శతరుప్రివత
పోరాటనికి  దగతే  కషక్టోముం.  మనవాళరుల్లి  తమ
శకిత్తకి  మిముంచి  పోరాటముం  చేసినా  సరే,  చివరకి
మనకు భముంగపాటరు తపప్పదరు. 

చివర భాగముం
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ఇక,  'మన  శతరుప్రిరాజు  మహాబలరుడ  ఈ
సమయముంలోనే  యరుదాదనికి  ఎముందరుకు
పూనరుకునాల్నిడ?'  అనేద  కూడ  కొముంత
ఆలోచిముంచాల.  అతనరు  యరుదాదనికి  దగముంద
హముంసరాజు మముంతిద్రి  సరస్వజుజ్ఞుడి  పప్రిరేపణ  చేతనే
తపప్ప,  సముంత  ఆలోచనవలల్లి  కాదరు.  "గతముంలో
నాకు  అవమానముం జరగముంద;  ఇపుప్పడ దానికి
తగన  పప్రితీకారముం  సాధముంచరుకుముంటనరు'  అనే
కరక కూడ దానికి కొముంత తడహై ఉముండవచరుచ్చ-

కానీ,  తన  సేల్నిహితరుడహైన  హిరణభ్యాగరరుర్భుడి
మనోరథముం నెరవేరతే,  ఇతనరు కూడ సముంతకృపిత్త
చెముంద  తన  నగరానికి  తిరగ  పోతడ-

సముందేహముం  లేదరు.  అముందరుచేత  మనముం
ఇపప్పటకహైనా  హముంసరాజు  హిరణభ్యాగరరుర్భుడిని
మముంచి  చేసరుకొని,  సమాధాన  పరచరుకవటముం
అవసరముం. 

అముందరుకని,  మరుముందరుగా  హముంసరాజు  దగగరకి
మన  దసూత  ఒకడ  బయలరుదేర  పోవాల.

అటల్లి వెళల్లిన దసూత పనిని నెరవేరరుచ్చకొని మళల్లి
మనలల్ని  చేరరుకొనే  లోపలే  ఈ  మహాబలరుడి
సహైనభ్యాముం వలల్లి అపాయముం రాకూడదరు-  అముందరుకని
ఇపప్పటకిపుప్పడ  మరొక  రాయబారని
మహాబలరుడి  దగగరకి  పముంపాల.  అటల్లి  చేసేత్త

అముంత మనకు అనరుకూలముంగా అరరుగరుతరుముంద"

అనల్నిద.  నెమల  రాజు  కూడ  "అముంతే"  అని
అముంగీకరముంచాడ. 

వెముంటనే  మముంతిద్రి  దసూరదరర  రాజుగార
అనరుమతిత అరరుణమరుఖరుడిని పిలపిముంచిముంద.

ఏమేముం  చెపాప్పలో  అతనికి  అరస్థమయభ్యాటరుల్లిగా
చెపిప్ప పలకిముంచిముంద. 'కారభ్యాముం నెరవేరరుచ్చకొని రా'

అని పముంపిముంచిముంద. 

చిలరుక అరరుణమరుఖముం కూడ సరెహైన దరుసరుత్తలరు
ధరముంచిముంద;  నగరముం  బయట  వనముంలో
శతరుప్రివలరు విడిద చేసి ఉనల్ని సస్థలనికి వెళల్లిముంద.

అకక్కుడి కాపలదారరులకు తనరు వచిచ్చన పనిని
వివరముంచిముంద.  సహైనికులముంత   గరుముంపులరు
గరుముంపులరుగా తననరు చసూసరుత్తముండగా పోయిముంద;

వనముం మధభ్యాభాగముంలో ఒకచోట, చముందన వకృక్షాల
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సమీపముంలో,  ఓ  పొదరముంటల్లి  విడిదచేసి  ఉనల్ని
మహాబలరుడిని  సముందరరముంచిముంద.  ఆ  రాజుకు,

మరాభ్యాద పూరస్వకముంగా నమసక్కురముంచిముంద. 

అతని ఆజాజ్ఞునరుసారముం దగగరగా ఒక ఆసనముం
మీద  కూరొచ్చని  చేతరులరు  జోడిముంచి  అనల్నిద-

"పప్రిభసూ!  జముంబసూ  దస్వపానికి  అధనాధరులహైన
చితద్రివరష్ణ  మహారాజుల  వారరు  తమరుగా
పప్రిభరువలవారకి  వినిపిముంచమనల్ని  మాటలల్ని
వినల్నివిముంచరు-కుముంటనరు; చితత్తగముంచగలరరు:
"ఇరరుగరు  పొరరుగరు  దేశాలకు  పప్రిభరువలమహై,
మనలో  మనముం  ఇటల్లి  కలహిముంచరుకవటముం,

అకారణముంగా  ఒకరపెహై  ఒకరరు  కపముం
పెముంచరుకవటముం,  జాతి  ధరామ్మనిల్ని  మరచి,

ఇతరరులరు  మనలల్ని  వేలతిత్త  చసూప  విధముంగా

పప్రివరత్తముంచటముం  మముంచిదకాదరు.  మనముం
ఐకమతభ్యాముంగా  ఉముంటసూ,  సేల్నిహముంతటీ,

సోదరభావముంతటీ మలగతే మసూడ లోకాలసూ
కలసి  వచిచ్చనా  మన  వెహైపుకు  కనెల్నితిత్త
చసూడగలరా?” 

"గతముంలో  ఏ  విధ  వావ్రాత  వలల్లినో  మన
మనసరులలో కపముం అనే అగల్ని  పొడజూపిముంద.

నిషక్కురణముంగానే అద మలల్లిమలల్లిగా రగరులరుకొని,

పప్రిజస్వరలల్లిముంద.  మన  మనసరుత్సాలో  కపాలనరు
కాపురముం  ఉముండనివస్వటముం  అనేద  మనిదద్దరకీ
క్షేమముంకరముం  కాదరు.  'ఇకపెహైన  మనముం  ఇదద్దరముం
ఒకర పటల్లి ఒకరముం సేల్నిహ భావముం అవలముంబముంచి,

మీరరు ఆడిన మాట మేమరు, మా మాట మీరరు
చెలల్లిముంచరుతసూ  కలసి  ఉముండటముం  మేలరు'-  అని
మా  అభిపావ్రాయముం.  కరసూప్పర  దస్వపాధశరుడహైన
హిరణభ్యాగరరుర్భుడ  మనకు  ఇదద్దరకీ
పావ్రాణమితరుప్రిడిగా  ఉముండదగనవాడ.  అతని
రాజాభ్యానిల్ని  అతనికే  ఇచాచ్చమని  తెలయజేససూత్త,
'మాకు  సేల్నిహితరుడిగా  మలగవలసినద'  అని
కరరుతసూ, ఈ రోజే దసూతనరు పముంపానరు"
అని  చెపిప్ప  ఊరరుకునల్నిద  అరరుణమరుఖముం.

మహాబలరుడ  కూడ  కొముంతసేపు
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ఆలోచిముంచాడ. తన సహైనభ్యాముం కూడ పప్రియాణపు
బడలకలో  ఉనల్నిద.  అముందరువలల్లి,  వచిచ్చన  పని
తనకు  అనరుకూలముంగానే  మరుగసే  లక్షణాలరు
కనిపిముంచటముం  చేత,  'సముంధ  చేసరుకవటమే
ఇపప్పటకి  మేలరు'  అని  నిశచ్చయిముంచాడ;

పూరస్వపు  శతకృతస్వనిల్ని  వదల  సముంధకి
అముంగీకరముంచాడ.  ఆవిధముంగా  మహాబలరుడికి,

చితద్రివరరుష్ణడికి 'కపాలసముంధ' (అముంట ఇరరుపక్షాలరు
సమాన  లభనషక్టోలత  చేసరుకునల్ని  సముంధ)

కుదరముంద. 

అటరుపెహైన చితద్రివరరుష్ణడ మముంతిద్రి దరర్ఘమరుఖరుడిత
చరచ్చముంచి,  హముంసరాజు హిరణభ్యాగరరుర్భుడి పర ఒక
లేఖ  వావ్రాయిముంచిముంద.  ఆ  లేఖనరు  తీసరుకొని-

పోయి,  హముంసరాజుకు ఇచిచ్చ,  అతనిత తనరు
చెపిప్పన  విధముంగా  మాటల్లిడి,  మపిప్పముంచి,  పని
నెరవేరరుచ్చకొని  వచేచ్చముందరుకు  ఎవరరు  తగన
వారరు...?  'అరరుణమరుఖరుడే'  అని నిశచ్చయిముం-

చరుకునల్నిద.  "నరువేస్వ  పప్రియాణముం  అయివెళరుల్లి.
తస్వరగా  తిరగ  రా"  అని  దానిల్ని
కరసూప్పరదస్వపానికి పముంపిముంద. 

"అటరుపెహైన  అరరుణమరుఖరుడ  వెనకిక్కు  తిరగ
రావటముం  కసముం  ఎదరురరుచసూససూత్త,  రోజులరు

లకక్కుపెటరుక్టోకుముంటసూ కూరరుచ్చనల్నిద. 

ఇక  అకక్కుడ  అరరుణమరుఖరుడ  కొనిల్ని  రోజుల
పప్రియాణముం  తరాస్వత  కరసూప్పరదస్వపానిల్ని
చేరరుకొనల్నిద.  రాజధానికి  పోగానే  మరుముందరుగా
మముంతిద్రి సరస్వజుజ్ఞుడిని కలసి, తనరు వచిచ్చన పనిని
తెలయజేసిముంద. 

సముంగతి వినిన సరస్వజుజ్ఞుడ సముంతషముంచి, దానిల్ని
వెముంటబెటరుక్టోకొని  హిరణభ్యాగరరుర్భుడ  రహసభ్యాముంగా
నివసిసరుత్తనల్ని తవకు తీసరుకొని పోయిముంద.  ఆ
సమయానికి  హముంసరాజు  తనకు  ఇషక్టోమహైన
వారత  మరుచచ్చటరుల్లి  చెపుప్పకుముంటసూ  కాలక్షేపముం
చేసరుత్తనల్నిద.  అరరుణమరుఖముం  హముంసరాజునరు
చసూసి,  నమసాక్కురపూరస్వకముంగా తననరు  తనరు
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పరచయముంచేసరుకొని,  చకక్కుగా,  మేలరు
కూరేచ్చదానిలగా మాటల్లిడిముంద.

 "జముంబసూదస్వపానికి పప్రిభరువెహైన  చితద్రివరరుష్ణలవారరు
తమర  సరుగరుణాలనరు  అనేకమముంద
పప్రిశముంసిముంచగా  విని,  సముంపూరష్ణ  హకృదయముంత
మచరుచ్చకొనాల్నిరరు.   పప్రిభరువలవారత  సేల్నిహానిల్ని
కర, ననరుల్ని ఇకక్కుడికి పముంపిముంచారరు. 

ఈ నాటనరుముండి తమరరు ఎపప్పటలగ
కరసూప్పరదస్వప  రాజాభ్యాధకారానిల్ని  సస్వకరముంచాలనీ,

అదరుర్భుతముంగా  పరపాలముంచాలనీ,  చితద్రివరష్ణ
మహారాజుల  వారత  సేల్నిహ  సౌహారాద్దలనరు
అనరుభవిముంచాలనీ వార కరక"   అని లేఖనరు
చేతికి  ఇచాచ్చడ.  దానిని  తీసరుకొనల్ని
హిరణభ్యాగరరుర్భుడ   మముంతిద్రి  సరస్వజుజ్ఞునికేసి

చసూశాడ.  ఇదద్దరసూ  కలసి  కొదద్దసేపు
ఆలోచిముంచాక,  రాజుగారరు  సస్వహసాత్తలతట
తగన జవాబరు రాసి,  తన రాయబార అయిన
ధవళముంగరుని  చేతికి  ఇచిచ్చ,  "ధవళముంగా!

నరువిస్వపుప్పడే యీ  అరరుణ-మరుఖరునిత కలసి
జముంబసూ  దస్వపానికి  పో.  అకక్కుడ  చితద్రివరష్ణ
మహారాజుల  వారని  దరరముంచరుకొని,  తగన
మముంచి  పలరుకులత  వారని  మపిప్పముంచి,  యీ
లేఖనరు  వారకి  ఇచిచ్చరా"  అని  చెపిప్పముంద.

అరరుణమరుఖానిల్ని  కూడ  తగన  విధముంగా
గౌరవిముంచి, చెపప్పవలసినవనీల్ని చెపిప్ప పముంపిముంచిముంద.

ధవళముంగరుడ,  అరరుణమరుఖరుడ  ఇదద్దరసూ
ఒకరత ఒకరరు సేల్నిహముంగా మాటల్లిడకుముంటసూ,

మారాగయాసముం తెలీకుముండ ఎగరపోయి,  కొనిల్ని
రోజులకు  జముంబసూదస్వపముం  చేరారరు.  ఆ
సమయానికి  చితద్రివరరుల్లిడ  కొలరువ  తీర
ఉనాల్నిడ.  వళల్లిదద్దరసూ  ఆయన  పాదాలనరు
దరరముంచరుకొని, హముంసరాజు సముందేశానిల్ని సమసత్తముం
నివేదముంచారరు. ఆ వెముంటనే మహాబలరుడ కూడ
'సేల్నిహితరుడి  పని  పూరత్తయిముంద  గదా'  అని
సముంతషముంచి, చితద్రివరరుష్ణడి ఆతిథాభ్యానిల్ని సస్వకరముంచి,

సముంతషముంగా తన  సహైనభ్యాముంత సహా సస్వదేశానికి
వెళల్లిడ. 
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ఆనాట  నరుముండి  మహాబలరుడ,  చితద్రివరరుష్ణడ,

హిరణభ్యాగరరుర్భుడ  ఒకరకి  ఒకరరు  గాఢమహైన
మితరుప్రిలహై,  ఒకర  క్షేమ  సమాచారాలరు  ఒకరరు
ఉతత్తరాల  దాస్వరా  కనరుకుక్కుముంటసూ,  చిరకాలముం
సరుఖముంగా రాజభ్యాపాలన చేశారరు" 
అని విషరుష్ణశరమ్మ  'సముంధ'  తముంతవ్రానిల్ని సముంపూరష్ణముంగా
చెపిప్ప,  "మీరరు  కూడ  ఇతర  రాజులరు
అముందరతటీ  సముంధ  చేసరుకొని,  ఐకమతభ్యాముం
పెముంచరుకొని,  సరుఖముంగా  ఉముండముండి"  అని
ఉపదేశముంచాడ. 

రాజకుమారరులరు పముంచతముంతవ్రానిల్ని పూరత్తగా విని,

సముంతషముంచి  "ఆరాభ్యా!  తమర  దయవలల్లి
అజాజ్ఞునముం  అనే  చీకటనరుముండి  వెలరువడి,  జాజ్ఞునముం

అనే  ససూరరుభ్యాడిని  సముందరరముంచగలగాముం!"  అని
విషరుష్ణశరమ్మనరు సరుత్తతిముంచారరు. 
ఆ  విధముంగా  నీతిని,  ధరామ్మనిల్ని  గప్రిహిముంచి
జాజ్ఞునవముంతరులహైనారరు  రాజకుమారరులరు.  వాళల్లినరు
వెముంటబెటరుక్టోకొని  పోయి,  సరుదరరన
మహారాజుకు అపప్పగముంచాడ విషరుష్ణశరమ్మ. 
కుమారరులరు  జాజ్ఞునవముంతరులరు  అయినముందరుకు
సముంతషముంచిన సరుదరరనరుడ విషరుష్ణశరమ్మనరు అనేక
విధాలరుగా  పప్రిశముంసిముంచి,  సనామ్మనిముంచాడ;  ఒక
అగప్రిహారానిల్ని బహుమతిగా ఇచాచ్చడ.  విషరుష్ణశరమ్మ
ఆ  బహుమతరులనరు  అనిల్నిముంటనీ  సస్వకరముంచి,

సముంతషముంగా తన ఇముంటకి తిరగ వచాచ్చడ.  

(మరుగసిముంద)

పముంచతముంతవ్రానిల్ని ఐదవ శతబద్దపు 'విషరుష్ణశరమ్మ' మొదట సముంసక్కుకృతముంలో ఐదరు భాగాలరుగా రచిముంచాడ.  తరాస్వత 14 వ 
శతబద్దముంలో 'నారాయణరుడ' అనే కవి ఆ పముంచతముంతవ్రానేల్ని, 'హితపదేశముం' అనే పరరుత  నాలరుగరు భాగాలరుగా 
సముంసక్కుకృతముంలో తిరగరాశాడ. పరవసరుత్త చినల్నియససూర 'నీతి చముందద్రిక' ఆ హితపదేశానేల్ని అనరుసరముంచిముంద. అయితే, 

హితపదేశముంలోని మొదట రెముండ భాగాలరు: "మితద్రిలభముం, మితద్రి భేదముం" మటరుకు ఆయన అనరువదముంచగలగాడ. 

మిగలన రెముండ భాగాలరు- "విగప్రిహముం, సముంధ"- వటని కముందరుకూర వరేశలముంగముంగారరు తెలరుగరులోకి మారాచ్చరరు. అయితే 
వళళ్ళుదద్దర శహైల కూడ, సహజముంగానే, ఆనాట భాష నియమాలనరు అనరుసరముంచిముంద; ఈనాట వారకి- మరుఖభ్యాముంగా 
పిలల్లిలకు- కొరరుకుడ పడనటరుల్లిగా ఉముండిముంద. 'దాని పూరత్త పాఠానిల్ని సరళకరముంచి అముందసేత్త తెలరుగరు పిలల్లిలకు ఉపయోగముం 
కదా' అని కొతత్తపలల్లి అరవెహై సముంచికల కిప్రితముం ఈ పనిని మొదలరు పెటక్టోముంద. ఇనాల్నిళళ్ళుకు అద మరుగసిముంద. కొతత్తపలల్లి 
వెబెహైత్సాటరులో ఏ సముంచికకు ఆ సముంచికగా దని పూరత్త పాఠానిల్ని చదరువకవచరుచ్చ; ఎవరకి వారరు దనిల్ని పిప్రిముంటరు 
చేసరుకవచరుచ్చ. మళళ్ళు మళళ్ళు  చదరువకవచరుచ్చ. ఇద ఇక పూరత్తగా మీదే! 
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అభాభ్యాసముం 
సేకరణ  : ఐ.  పూజ,   8 వ తరగతి,  శాముంతినికేతన్ విదాభ్యాలయ,  జహీరాబాదరు,  సౌజనభ్యాముం    : మన లహైబద్రిరీ,

చితవ్రాలరు   : మోహన్, ఇముంటరీమ్మడియట, హహైదరాబాదరు.   
చాలకాలముం  కిప్రితముం  దేవగరలో  వరదరాజు  అనే  పిలల్లివాడ  ఒకడ  ఉముండేవాడ.   ఆరోజులోల్లి
తలల్లిదముండప్రిలముందరసూ  పిలల్లిలకు  ఐదేళరుళ్ళు  రాగానే  వాళల్లిని  గరురరుకులముంలో  చేరేచ్చవారరు.  పిలల్లిలరు
గరురరువగారకి  శరుశసూప్రిష  చేసరుకుముంటసూ,  ఆయన  నేరేప్ప  విదభ్యాలరు  నేరరుచ్చకునేవాళరుళ్ళు.  అటల్లినే
వరదరాజు కూడ ఐదేళరుల్లి రాగానే ఓ గరురరువగార ఆశప్రిమానికి చేరరుకునాల్నిడ. 

గరురరువగారరు  పాఠాలరు  చకక్కుగా  చెపప్పవారరు;  పిలల్లిలముందరసూ  బాగా  నేరరుచ్చకునేవాళరుళ్ళు-  కానీ
ఎముందరుకనో,  వరదరాజుకు  మాతద్రిముం  ఆయన  ఏముం  చెపిప్పనా  తలకకేక్కుద  కాదరు.  పిలల్లిలముంత
సముంవతత్సారానికసార పెహై  తరగతికి  వెళరుత్తముంట,  వడ మాతద్రిముం  మరుముందరుకు కదలకుముండ ఒకట
తరగతిలోనే చాల ఏళరుళ్ళు ఆగపోయాడ. 
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చివరకి  గరురరువగారరు  ఒకరోజున
వరదరాజునరు  దగగరకు  పిలచి,  "నాయనా!

నీకు  చదరువకునే  అదకృషక్టోముం  లేనటరుల్లినల్నిద.

ఇముంత శప్రిమ పడినా చదరువరాలేదముంట, అసలరు
ఇక  శప్రిమ  పడవలసిన  అవసరమే  లేదేమో,

ఆలోచిముంచరు.  చదరువకవటముం  నీవలల్లి  కాదరు.
కాబటక్టో నరువస్వ ఇక ఇముంటకి వెళళ్ళు, ఏదహైనా పని
చసూసరుకవటముం మముంచిద" అని చెపప్పశారరు. 
వరదరాజు  "సరేనముండి"  అని  ఆయనకు
నమసక్కురముంచి,  మితరుప్రిలముందర  దగగరా  సలవ
పుచరుచ్చకొని,  ఇముంటకి  బయలరుదేరాడ.

"ఇదగో నాయనా,  దారలో  తినేముందరుకు పనికి
వసరుత్తముంద"  అని కొముంత పలపిముండి మసూట కటక్టో
ఇచిచ్చముంద గరురరుపతిల్ని.  వాడ దానిల్ని  తీసరుకొని
ఇముంటకి నడవసాగాడ.  

కొముంత  దసూరముం  నడిచాక  వాడికి  బాధ
మొదలహైముంద. "ఇపుప్పడ ఇముంటకళళ్ళు నా మరుఖ ముం
ఎల  చసూపిముంచనరు?  ఎవరకి,  ఏమని
చెపుప్పకనరు?"  అని  మొదలహైన  ఆ  ఆలోచన
ఎకక్కుడికకక్కుడిక  వెళళ్ళుపోయిముంద.  వాడి
మనసముంత వికలముం అయిపోయిముంద. 

మధాభ్యాహల్నిముం  అయభ్యాసరకి  వాడ  చాల
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అలసిపోయాడ.  నడినెతిత్తన  ససూరరుభ్యాని  వేడికి,  తలలో  ఆలోచనల  వేడికి  వాడ  ఇక
తటరుక్టోకలేకపోయాడ.  

అముంతలోనే వాడికొక చేద బావి కనిపిముంచిముంద-

బావి  మరుముందరు  బముందలరు  పెటరుక్టోకునేముందరుకు
గానరు  మముంచి  బముండ  ఒకట  ఉనల్నిద.

చేదరుకునేముందరుకు ఓ కొబబ్బర తడ,  బొకక్కున
బావికునల్ని ఇనప చకాప్రినికి తగలముంచి ఉనాల్నియి.

తవ్రాడ  బాగా  నలగ  పోయి  అకక్కుడకక్కుడ
తెగనచోట మరుడిపడి ఉనల్నిద.  బొకక్కున అనిల్ని
వెహైపులనరుముండీ  నొకుక్కులరు  పడి,  దబబ్బలరు  తినీ
తినీ 'అసలద బొకక్కునేనా?' అనల్నిటరుల్లినల్నిద.

తవ్రాడ రాపిడికి ఇనప చకద్రిముం బాగా అరగపోయి తళతళ మరరుసరుత్తనల్నిద. బావి మరుముందరునల్ని బముండ
వాడక వలల్లి బాగా నరునల్నిగా అయి ఉనల్నిద.  దానిమీద బముందలరు పెటీక్టో పెటీక్టో ఒరరుసరుకొని పోయి
అకక్కుడకక్కుడ  గరుముంటలరు  పడి  ఉనాల్నియి-  "ఇపుప్పడ  ఇక  వటలో  బముందలరు  కుదరురరుగా
కూరరుచ్చముంటయి.." అనరుకొని నవస్వకునాల్నిడ వరదరాజు. 

అకక్కుడ కూరొచ్చని పలపిముండి తిముంటరుముండగా వచిచ్చన ఇముంక ఆలోచన వలల్లి  వరదరాజు జీవితముం
పూరత్తగా మారపోయిముంద:  "రాపిడి వలల్లి ఏమేముం జరగనాయో చసూశావా?  బముండరాయి కూడ
అరగముంద; ఇనపచకద్రిముం కూడ అరగముంద; కటక రాయి మీద మతత్తట బముందల గరురరుత్తలరు పడడ్డియి..

మళళ్ళు మళళ్ళు రరుదద్దతే పాషణముం కూడ కరరుగరుతరునల్నిద..  మళళ్ళు మళళ్ళు చదవితే నాకు మాతద్రిముం
చదరువ రాకుముండ పోతరుముందా?  నేనెముందరుకు ఓడిపోయానరు,  ఎముందరుకు ఇల పారపోతరునాల్నినరు,
నాకు చదరువెముందరుకు రాదరు?..." అని! 

ఇక   పలపిముండి  తినలేదరు  వరదరాజు-  ఎముంత మిగలతే  అముంత మసూటకటరుక్టోకొని,  తన  కళరుళ్ళు
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తెరపిముంచిన  ఆ  బావికి  నమసక్కురముంచరుకొని,  నీళరుళ్ళు  తవ్రాగ,  వెనకిక్కు  తిరగ,  సాయముంతవ్రానికలల్లి
గరురరువగార ఆశప్రిమానికి చేరరుకునాల్నిడ. 

అకక్కుడివాళల్లిముంత  వడిని  చసూసి
ఆశచ్చరభ్యాపోయారరు. "నరువస్వ ఇముంటకి పోతనని
బయలరుదేరావ కదా,  పోలేదా?"  అడిగారరు
గరురరువగారరు.  "తవ్రాడ  ఒరపిడికి
రాయికూడ కరగపోయిముంద గరురరువగారసూ,

నేనరు  నిశచ్చయిముంచరుకునాల్నినరు-  ఇపుప్పడ  ఇక
దేనెహైల్నినా  మళళ్ళు  మళళ్ళు  చదరువతనరు-  నాకు
చదరువెముందరుకు రాద చసూసాత్తనరు. 
దయచేసి నాకు మరొకక్కు అవకాశ ముం ఇవస్వముండి.

ఈసార  మిమమ్మలల్ని  నిరాశ  పరచనరు"  అని
పావ్రాథేయపడడ్డిడ వరదరాజు కళళ్ళునీళళ్ళుత. 

గరురరువగారకి  అరస్థమహైముంద-  "ఇక  వడిని  ఎవస్వరసూ  ఆపలేరరు"  అని.  ఆయన వాడిని  పప్రిమగా
అకుక్కున చేరరుచ్చకునాల్నిరరు. 
తరాస్వత నిజముంగానే వరదరాజు గొపప్ప  పముండితరుడయాభ్యాడ.  దేవగర రాజహైన  మహాదేవని చేత
"మహా మహోపాధాభ్యాయ"  అని బరరుదరు పొముందాడ.   పాణిని వావ్రాసిన సముంసక్కుకృత ససూతవ్రాలనరు
వివరససూత్త, 'లఘరు సిదాదముంత కౌమరుద'  అనే ఉదగదముంథానిల్ని రచిముంచాడ.  అద ఈనాటకీ  పావ్రామాణిక
గప్రిముంథముంగా మనల్నినలముందరుతరునల్నిద!

నిజముంగానే, పటరుక్టోదలత సాధముంచలేనిద ఏమరునల్నిద? 

అనగననగ రాగమతిశయిలరుల్లిచరునరుముండ- తినగ తినగ వేమరు తీయనరుముండ 
సాధనమరున పనరులరు సమకూరరు ధరలోన! విశస్వదాభిరామ వినరురవేమ!



కొతత్తపలల్లి 16       అకక్టోబరరు 2015

చదరువా, ఆట? 
రచన: ధనభ్యా, పదవ తరగతి, రషీవాభ్యాలీ ససూక్కుల. 

మదనపలల్లిలో పలల్లివి, అమర అనే ఇదద్దరరు
పిలల్లిలరు ఉముండేవాళరుళ్ళు.  ఇదద్దరద ఒకే వయసరుత్సా.

ఇదద్దర ఇళసూళ్ళు ఒకే వధలో. అముందరుకని ఇదద్దరసూ
చకక్కుని  సేల్నిహితరులరు  అయి  ఉముండల-  కానీ
కారరు!  ఇదద్దరకీ  అసలరు  ఎపుప్పడూ  పడేద
కాదరు. 
పలల్లివి  ఎపుప్పడూ  చదరువకుముంటసూ  ఉముండేద.

అమర ఎపుప్పడూ ఆటలరు ఆడతసూ ఉముండేద.

"ఎపుప్పడూ  చదరువేనా?!"  అని  మరుఖముం
విరచేద అమర. "చదరువరాని మొదరుద్ద!" అని
ఈసడిముంచేద పలల్లివి. 

అయితే  వళరుళ్ళుముండే  సముందరులోనే  మరో  పాప
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ఉముండేద.  ఆ  పాప  పరరు  అముంజన.  ఆ  పాప
పలల్లివి  దగగరకళళ్ళు  చదరువకునేద;  అమర
దగగరకళళ్ళు ఆటలడేద.  ఇదద్దరనీ కలపముందరుకు
తనకు  చేతయినముంత  పప్రియతిల్నిముంచేద;  కానీ 
పలల్లివి,  అమర  ఇదద్దరసూ  ఆ  పాప  మాటలరు
పటక్టోముంచరుకునేవాళరుళ్ళు కారరు. 

అటల్లి చాల ఏళరుళ్ళు గడిచాయి. పలల్లివి బాగా
చదరువకొని  చాల  పరరునల్ని  నాభ్యాయవాద
అయిభ్యాముంద.  అమరేమో  చాల  పరరునల్ని
కీప్రిడకారణి అయిభ్యాముంద.  ఇదద్దరసూ ఒకే ఊళళ్ళు
ఉముంటరరు;  కానీ  ఒకరత  ఒకరరు
మాటల్లిడకరరు.  పలల్లివి  కనబడితే  తల
తిపుప్పకొని  వెళళ్ళుపోతరుముంద  అమర.  అమర

ఫొట వచిచ్చన పపరరు కూడ  చదవదరు పలల్లివి. 

అయితే ఒక రోజున పలల్లివి కరరుక్టోలో తన పని
మరుగముంచరుకొని వసరుత్తముంట చకక్కుగా, పొముందకగా,

హుముందాగా ఉనల్ని  ఒకావిడ ఆమ దగగరకొచిచ్చ
పలకరముంచిముంద.  "నీ  పరరు  పలల్లివి  కదసూ?

ఇపుప్పడ నరువస్వ లయరరువా?" అని. 

అకసామ్మతరుత్తగా   ఎదరురయభ్యాసరకి  ఆమనరు
పలల్లివి  గరురరుత్త  పటక్టోనే  లేదరు.  "ఏయ్!  నేనరు!
అముంజననరు!  గరురరుత్త  పటక్టోలేదా?  మీరరుముండే
వధలోనే  ఉముండేదానిల్ని;  నీత  కలసి
చదరువకునేదానిల్ని?!" అనల్నిదావిడ. 

పలల్లివి  చాల  సముంతషముంగా  ఆమనరు  తమ
ఇముంటకి భోజనానికి ఆహాస్వనిముంచిముంద- "ఏయ్!

ఎనేల్నిళల్లియిముంద,  నినరుల్ని  చసూసి?  ఇపుప్పడ ఏముం
చేసరుత్తనాల్నివ?" అనల్నిద. 

నేనరు  పప్రిభరుతస్వదభ్యాగముం.  నరువస్వ?  మముంచి
లయరరువెహైనటరుల్లినాల్నివే?" అనల్నిద అముంజన. 

"పద,  మా ఇముంటల్లి  భోజన ముం చేదరుద్దవ.  అనల్నిముం
తిముంటసూ  మాటల్లిడకుముందాముం"  అని
అముంజననరు  తమ ఇముంటకి  తీసరుకుపోయిముంద
పలల్లివి. 

మాటల సముందరర్భుముంలో అమర పప్రిసకిత్త వచిచ్చముంద.
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"అమర  కీప్రిడలోల్లి  బలే  పరరు
సముంపాదముంచరుకునల్నిద  గదా?  నాకు  ఆ
రోజులోల్లినే అనిపిముంచేద,  ఆ పాప బలే ఆడేద!

మీరదద్దరసూ  ఒకే  ఊళళ్ళు  ఉముంటరునాల్నిరరుగా,

కలరుసరుత్తముంటరా,  ఎపుప్పడహైనా?"  అడిగముంద
అముంజన. 

"ఇదగో,  చసూడ!  నీకు  తెలరుసరు  కదా,

మేమరు ఎపుప్పడూ సేల్నిహితరులముం కాదరు.  నేనరు
చకక్కుగా  చదరువకునేదానిల్ని.  అద  ఊరకే
ఆటలడి కాలముం వకృధా చేసే పిలల్లి. మేమిదద్దరముం
ఎముందరుకు కలరుసాత్తముం? నేనరు తనత మాటల్లిడనే
మాటల్లిడనరు.  అమ పరే ఎతత్తకు,  నా దగగర!"

విసరురరుగా అనల్నిద పలల్లివి. 

అముంజన  కొముంచెముం  ఆశచ్చరభ్యాపోయిముంద.

"ఇదేముంట,  ఇముంత  పెదద్దయాభ్యాక  కూడ
చినల్నిపిలల్లిలగా చికాకు?!" అనరుకునల్నిద. 

ఆ  తరాస్వత  కొదద్ద  రోజులకు  అమర
ఎదరురరుపడిముంద అముంజనకు. "ఏయ్! అమరా!

కులసానా?  ననరుల్ని  గరురరుత్త  పటక్టోవా?"

పలకరముంచిముంద అముంజన. 

అమర  తనని  ఒకిముంతసేపు  తేరపార  చసూసి
"వావ!  అముంజన!  ఏముంట,  ఎకక్కుడనాల్నివ,  ఏముం

చేసరుత్తనాల్నివ,  ఎల  ఉనాల్నివ?!"  అముంద
సముంతషముంగా. 

"నాదా,  గవరల్నిమముంటరు  పని.  మర  నీ
సముంగతరులేముంట,  నరువేస్వమో  ఇపుప్పడ  గొపప్ప
కీప్రిడకారణివి  కదసూ?  నీ  పరరు  పపరోల్లి
చసూసరుత్తముంటనరు ఎపుప్పడూ!" అనల్నిద అముంజన. 

"అవనే,  ఆటలముంట  నాకిషక్టోముం-  అపుప్పడూ,

ఇపుప్పడ  కూడనరు.  నా  ఉదేద్దశముం  పప్రికారముం
అసలరు  ఈ  బడలరు,  చదరువలరు  ఇవనీల్ని
అవసరమే  లేదరు.   పిలల్లిలల్ని  వేధముంచటనికి
తపప్ప,  ఈ  చదరువలరు  అసలరు  ఎముందరుకూ
పనికి రావ" అనల్నిద అమర. 

"అదేముంట అటల్లి  అముంటవ?  మన సముందరులో
పాప-  పలల్లివి-  చకక్కుగా  చదరువకునేద
గరురరుత్తముందా,  అద  ఇపుప్పడ  గొపప్ప  లయరరు
అయిభ్యాముంద!" అనల్నిద అముంజన. 

అమరకు చటలరున కపముం వచేచ్చసిముంద. "దాని
పరరు  ఎతత్తకు!  అద,  దాని  చదరువ!  లోకముం
ఏమాతద్రిముం  తెలీదరు  దానికి.  ఎపుప్పడూ చదవి
చదవి  దాని  కళరుళ్ళు,  ఒళరుళ్ళు  ఎల
తయారయాభ్యాయో చసూశావా?" అనల్నిద. 

"ఓహో!  వళళ్ళుదద్దరసూ  ఇముంకా  పిలల్లిలల్లిగ
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ఉనాల్నిరనమాట.  వళల్లిని కలప విధానముం ఒకట
ఏదహైనా  కనరుకుక్కుముంట  బావముంటరుముంద"  అని
నవస్వకునల్నిద అముంజన. 

"నేనరు మటరుకు నీదగగర నేరరుచ్చకునల్ని ఆటల
వలల్లి  నా  ఆరోగాభ్యానిల్ని  చకక్కుగా
కాపాడకుముంటసూనే  ఉనాల్నినరు"  అనల్నిద
అమరత. 

తరాస్వతి  రోజున  హహైకరరుక్టో  జడిర్జా  వెముంకటవ్రాముం
గారరు పలల్లివిని తమ ఇముంటల్లి ఏరాప్పటరు చేసరుత్తనల్ని
విముందరుకు  ఆహాస్వనిముంచారరు.  అదే  విధముంగా
మహిళ  బాభ్యాటమ్మముంటన్  అసోసియషన్
అధభ్యాక్షురాలరు  పదమ్మగారరు  అమరనరు  తమ
ఇముంటల్లి  విముందరుకు ఆహాస్వనిముంవారరు.  విముందరులో
పలల్లివి,  అమర ఒకరకొకరరు ఎదరురరు పడడ్డిరరు-
"ఇదేముంట,  నరువిస్వకక్కుడ?"  అసముంకలప్పతముంగా
అనాల్నిరరు ఇదద్దరసూ, ఒకేసార. 

అపుప్పడే అకక్కుడికి వచిచ్చన జడిర్జాగారరు నవస్వతసూ
"మన కొతత్త పోలీసరు కమిషనర్ గారకి మీరరు
మితరుప్రిలట కదా?  వారకి చదరువలరు,  ఆటలరు
మీరే నేరాప్పరట!" అనాల్నిరరు. 
"నాకు ఆటలముంట మహా చిరాకు. నేనెముందరుకు
నేరరుప్పతనరు?" అనల్నిద పలల్లివి. 

"నాకు చదరువలముంటనే సరపోదరు-నేనెముందరుకు
నేరరుప్పతనరు?" అనల్నిద అమర.  

అద విని పలల్లివి  రెచిచ్చపోయిముంద.  ఆవేశముంత
అమర  మీద  అరచిముంద-"  ఏమి
అనరుకుముంటరునాల్నివే  అమరా,  నరువస్వ?  ఇముంక
చాలరు  ఆపు!  నరువస్వ  అరస్థముం  చేసరుకునే
సమయముం వచిచ్చముంద.  చదరువే  అనిల్నిముంటకముంట
మరుఖభ్యామహైనద!  ఆడకనకక్కురేల్లిదరు.
తెలసిముందా?" అని.  

వెముంటనే అమర కపముం పటక్టోలేక
అరచిముంద-"చదరువకుముంట
చదరువరావచేచ్చమో-  కానీ  ఆడకకపోతే
అసలరు తినల్నిద ఎల అరరుగరుతరుముంద?" అని. 
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"పలల్లివ,  అమరా-  నా  మాట  వినముండి-

చదరువ,  ఆట  రెముండూ  మముంచివే.  ఎకుక్కువ
ఆట,  తకుక్కువ చదరువ పనికిరావ.  అలగ
ఎకుక్కువ  చదరువ,  తకుక్కువ  ఆట  కూడ
మముంచిద  కాదరు.  నాకు  రెముండిముంటనీ  సమ
పాళళ్ళులో అముందముంచారరు మీరరు.  మీవలల్లినే నేనరు
ఈ  రోజున  పోలీస్  కమిషనర్  అయాభ్యానరు.
చదరువలరు,  ఆటలరు  వేరరు  వేరరు  కాదరు.
సముంపూరష్ణముంగా బద్రితికేముందరుకు రెముండూ వేటకవి
అవసరముం. వాటని విడదయకూడదరు. అటల్లిగ
మీరసూ  విడివిడిగా  ఉముండకూడదరు.
నాకసమనాల్ని  మీరరు  ఇదద్దరసూ  కలవాల.

పిలల్లిలల్లిగా  కొటల్లిడటముం  మానాల"  తమ
వెనకనే నిలబడి అముంటరునల్ని పోలీస్ కమిషనర్

అముంజనని  చసూడగానే  అమర,  పలల్లివిల
హకృదయముం కరగముంద. 

ఇదద్దరసూ ఒకరనొకరరు  కౌగలముంచరుకుని,  కముంట
తడి  పెటక్టోరరు.  "అవనమామ్మ!  చదరువలసూ
ఆటలసూ రెముండూ  అవసరమే, కాదని ఎవస్వరసూ
అనలేరరు.  మీరదద్దరసూ  మముంచివాళరుళ్ళు.
మితరుప్రిలవాస్వల  అముంతే,  తపప్పదరు"  అనాల్నిరరు
జడిర్జాగారరు, పదమ్మగారరు. పలల్లివి, అమర ఇదద్దరసూ
సిగరుగత తలలరు వముంచరుకునాల్నిరరు. 
పలల్లివి  అనల్నిద"  అమరా ననరుల్ని  క్షమిసాత్తవా?"

అని. 

అమర అనల్నిద "నరువస్వ ననరుల్ని క్షమిసేత్త,  నేనసూ 
నినరుల్ని క్షమిసాత్తనరు" అని. 

విముంటసూనల్ని అముంజన సముంతషపడిముంద.

         77వ పదరముంగానికి సమాధానముం

ఈసార సరెహైన సమాధానముం రాసిముంద ఒకక్కురే!

యన్.గౌసియా,

8 జాసిమ్మన్, అరవిముంద ససూక్కుల,

కుముంచనపలల్లి.
ఈ పాపకు ఈ మాసపు కొతత్తపలల్లిని బహుమతిగా 
పముంపుతరునాల్నిముం!
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కముంపు పిలల్లిడ! 
రచన: ఆకాష, తొమిమ్మద తరగతి, రషీ వాభ్యాలీ ససూక్కుల. 

  

నా పరరు బముంతి. నేనరు ఒక అబాబ్బయిని. ఐద
తరగతి  చదరువతరునాల్నినరు.  నేనరు  చాల
లవగా ఉముంటనరు.  చాల బరరువగా కూడ
ఉముంటనరు.  బాగా గటక్టోగా కూడ ఉముంటనరు.
ఎముంత  బదదకముంగా  కూడ ఉముంటనరు.  నాకు
ఇషక్టోముం ఐనవి- నవస్వటముం, పుసత్తకాలరు చదవటముం,

లకక్కులరు  చేయటముం,  అనిల్నిముంటకముంట  మిముంచి
పుసత్తకాలనరు సేక్టోపుల చేయడముం. 

నేనరు  నలల్లిగా  ఉముండటముం  వలల్లి  మా

మితరుప్రిలముందరసూ  ననరుల్ని  'నలల్లి  పిలల్లి'  అని
పిలరుసాత్తరరు.  వాళరుళ్ళు  అటల్లి  పిలసేత్త  నేనేమీ
నొచరుచ్చకనరు. నిజానికి ననరుల్ని ఎవరెహైనా 'బముంతీ'

అని  పిలవటముం  కముంట  'నలల్లి  పిలల్లి'  అని
పిలవటమే నాకు ఇషక్టోముం.  నాకు పామరులముంట
భయముం.  పామరులముంట  అముందరకీ  భయమే,

ఎలగసూ. 

ఒకరోజున  నేనరు  నవస్వతసూ-నవస్వతసూ  ఒక
బలల్లిమీద  పడడ్డినరు.  వెముంటనే  అద  కాసాత్త
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తరుకుక్కు-తరుకుక్కు అయిపోయిముంద. మా అమమ్మ
వచిచ్చ  'ఇదేముంటవ్రా,  ఇటల్లి అయిభ్యాముంద?'  అనల్నిద.

'ఈమధభ్యా బలల్లిలల్ని  గటక్టోగా చేయటల్లిదరు-  మరీ
సరునిల్నితముంగా ఉముంట ఇటల్లిగ కదా,  అయభ్యాద?!

ఏమీ పరవాలేదరులే ' అని నేనరు మా అమమ్మనరు
సమరుదాయిముంచానరు. 
మరో  నాడ  రాతిద్రి-  విదరుభ్యాతరుత్త  పోయిముంద.

అపుప్పడ  నేనరు  లేచి,  చీకటల్లి  కళరుళ్ళు
మసూసరుకొని  నడిసేత్త  ఎల  ఉముంటరుముంద 
చసూదాద్దమనరు-కునాల్నినరు.  అయితే  కాళరుళ్ళు
తరుడచరుకునే  పటక్టోకు  ఆ  సముంగతి
తెలయలేదరు. దాని మీద నా కాలరు పడగానే,

అద జార గోడ వరకూ పోయిముంద.  దాముంత
నేనరు  పోయి  బీరరువా  మీద  పడడ్డినరు.
బీరరువాలో సామానరుల్లి  నా  అముంత  బరరువగా
లేవ  కదా,  అముందరుకని  అద  కిప్రిముంద
పడిపోయిముంద.  దానిక పెదద్ద  సటక్టో  పడిముంద.

"ఇదేముంటరా,  ఇటల్లి అయిభ్యాముంద?"  అముంద మా
అమమ్మ.  "బీరరువానరు  బలముంగా  చేయకపోతే
ఇటల్లిగ కదా, అయభ్యాద?! ఏమీ పరవాలేదరులే'

అని  నేనరు  సమరుదాయిముంచాలత్సా  వచిచ్చముంద
మళళ్ళు. 

మా  ఇముంట  మరుముందరే  ఒక  డహైదనేజ్  కాలరువ
ఉముంద.  కాలవలో  మరురకి  నీళరుళ్ళు  ఆగ  ఆగ
పోతసూ ఉముంటయి. కాలవ పప్రికక్కున నిలబడి ఆ
నీళల్లిని చసూససూత్త ఉముండటముం అముంట నాకు చాల
ఇషక్టోముం. 

అయితే నినల్ని నేనరు అటల్లి నిలబడి చసూససూత్త
ఉముంట  ఒక  ఈగ  వచిచ్చ  నా  కాల  మీద
వాలముంద. నేనరు దానిల్ని తరమానరు. అద మళళ్ళు
వాలముంద. నేనరు మళళ్ళు తరమానరు. అద మళళ్ళు
వచిచ్చ వాలముంద. 

చివరకి  నేనరు  దానిల్ని  ఏడిపిముంచాలని,  అకక్కుడే
నిలబడి  డభ్యానరుత్సా  చేయట ముం  మొదలరు
పెటక్టోనరు.  అముంతలోనే  ఏమహైముంద  మర,  నేనరు
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డహైదనేజ్  కాలరువలో  తలకిప్రిముందరులరుగా  పడి
ఉనాల్నినరు.  అకక్కుడే  ఇరరుకుక్కుపోయానరు
కూడ- బయటకీ రాలేనరు; లోపలకీ పోలేనరు.
ననరుల్ని  చసూసి  ఎవరో  "నలల్లి  పిలల్లి  కాలవలో
ఇరరుకుక్కుపోయిముంద"  అనాల్నిరరు.  అనటమహైతే
అనాల్నిరరు;  కానీ  ఎవస్వరకీ  ననరుల్ని  బయటకి
లగముంత  బల ముం  లేకుముండిముంద.  అటల్లి  నేనరు
రెముండ  గముంటల  సేపు  అకక్కుడే  ఉనాల్నినరు.
దాముంతట ఊళల్లి ఉనల్ని అనిల్ని డహైదనేజీ కాలరువలరు

బాల్లిక్  అయిపోయాయట.  ఇళళ్ళులో  మరురకి
అముంత  టయిలటల్లిలోముంచి  బయటకి
ఉరకిముందట. ఊరముంత కముంప. 

అయితే  ఒక  విముంత  సముంగతి  ఉముంద.  ఊళల్లి
జనాలముంత  'కముంపు  కముంపు'  అని
మొతరుత్తకుముంటసూ  ఉముంట  నేనరు  మాతద్రిముం  అదే
కముంపుని  సరువాసన  అనరుకొని  పీలరుససూత్త
పోయానరు. అద ఎల జరగముంద మర, నాకు
ఇముంకా అరస్థముం కాలేదరు. మీకేమహైనా తెలరుసా?

ఏముం పరరు?

ఎడిటర్: కవిత రాసి కిముంద బాల పెనరుల్ని అని రాశారేముంట?

కవి: నా పరరుకు బదరులరు కలముం పరరు పెటక్టోమని మీరే చెపాప్పరరుగా.

                                    ఏడవ తరగతి పిలల్లిలరు, మోడల ససూక్కుల, సికపలల్లి.

దొముంగ బరుదద!
రాధ: డకక్టోర్ గారసూ! మావారరు ఉముంగరముం మిముంగారరు!
డకక్టోర్: కముంగారరు పడకముండి! మతరుత్త మముందరు ఇచిచ్చ ఆపరేషన్ చేసాత్తముం.

రాధ: మతరుత్తమముందరు ఎముందరుకు, మావారని మతరుత్తలో ఉముంచి ఉముంగరముం కాజేదాద్దమనా?

                                                               ఏడవ తరగతి పిలల్లిలరు, మోడల ససూక్కుల, సికపలల్లి.

గరుముండ పోటరు!

డకక్టోరరు: మతరుత్త మముందరు ఇవస్వడనికి మరుముందే రోగ సప్పకృహ తపాప్పడేముంట?

నరరుత్సా: ఆపరేషన్ కు అయభ్యా ఖరరుచ్చ చెపాప్పనముంతే డకక్టోర్!

                                            ఏడవ తరగతి పిలల్లిలరు, మోడల ససూక్కుల, సికపలల్లి.

నవస్వలరు!
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పటరుక్టోదల
పదరకానిల్ని వభ్యాకిత్తగత సమసభ్యాగా చసూసి, దానిలోముంచి బయట పడడ్డివాళరుళ్ళు  అనేకమముంద ఉనాల్నిరరు. ఈ కథలో
బాలరుద అదే కవ. అయితే మన సమాజముంలో అసలరు పదరకముం ఎముందరుకు  ఉనల్నిద? కొముందరరు ధనవముంతరులరు,
కొముందరరు పదలరు ఎముందరుకు ఉనాల్నిరరు? వట వెనక ఉనల్ని సామాజిక కణాలరు ఏమిట?  సమాజానికి పటక్టోన
పదరకపు పీడనరు వదలముంచటముం ఎలగ? ఇవి అసలరు పప్రిశల్నిలరు... 
రచన : అనసూష, తొమిమ్మదవ తరగతి, మహీముందావ్రా అకాడమీ హహైససూక్కుల, జహీరాబాదరు 
సౌజనభ్యాముం : మన లహైబద్రిరీ, జహీరాబాదరు. 

లక్ష్మమమ్మ-రామయభ్యాలకు ఒకక్కుడే కొడకు. పరరు
బాలరు.  లక్ష్మమమ్మ,  రామయభ్యా ఇదద్దరసూ  కూలకి
పోయవాళరుళ్ళు. 
వాళల్లిద చాల పద కుటరుముంబముం. ఇముంటల్లి  దరదద్రిముం
తముండవముం  చేసేద.  తమరు తినేముందరుకు తిముండి
ఉనాల్ని,  లేకునాల్ని బాలరు మాతద్రి ముం బాగరుముండలని

ఆశముంచేవాళరుళ్ళు  తలల్లిదముండప్రిలదద్దరసూ.  దాముంత 
వాడిని  ఆ  ఊరలోనే  ఉనల్ని  కానెస్వముంటరులో
చేరాచ్చరరు. 
అయితే వాడికి ఐదేళరుళ్ళు వచేచ్చసరకి రామయభ్యా
కాలముం  చేశాడ.  లక్ష్మమమ్మ  ఒకక్కుతే  ఎముంత
కషక్టోపడి వాడిని అదే బడిలో మసూడవ తరగతి
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వరకు చదవిముంచిముంద. ఇక ఆ తరరువాత వాడిని
పెహైదవేటరు  బడిలో  చదవిముంచే  సోత్తమత  లేక,

గవరల్నిమముంటరు ససూక్కులోల్లి చేరప్పముంచిముంద. 

పాత బడిలో పిలల్లిలముంత చకక్కుగా ఇసత్తద  చేసిన
యసూనిఫామరులరు  వేసరుకొని  వచేచ్చవాళరుళ్ళు.
ఇకక్కుడ  పిలల్లిల  బటక్టోలరు  చాల  మాసిపోయి,

మరురకి  మరురకిగా  ఉముండేవి.   "ఎముందరుకమామ్మ,
ఇటల్లి?"  అని  అడిగవాడ  బాలరు.  "అద
ధనవముంతరుల బడి నాయనా!  మనద పదవాళళ్ళు
బడి!" అనేద లక్ష్మమమ్మ. 
రేషన్  షపులో  పద  పప్రిజలకు  చవక  ధరలో
సరరుకులరు  అమరుమ్మతరరు.  లక్ష్మమమ్మ  నెల
సరరుకులల్ని  ఎపప్పటకపుప్పడ  రేషన్  షపులోనే
తీసరుకునేద.  ఆ దరుకాణముంలో పెదద్ద పెదద్ద వరసల
నిముండ  జనాలరు  ఉముండేవాళరుళ్ళు.  రవి  గముంటల
తరబడి నిలబడేవాడ ఆ లహైనల్లిలో.  

ఒకక్కుసార  కొతత్తగా  వచిచ్చన  వాళరుళ్ళు  కొముందరరు
లహైనోల్లినే  మరుముందరుకళళ్ళు  సామానరుల్లి
తీసరుకునేవాళరుళ్ళు.  "వళళ్ళువరరు,  మనకముంట
మరుముందరు వెళరుత్తనాల్నిరరు?"  అని అడిగతే  "వాళరుళ్ళు
ధనవముంతరులరు  బాబసూ,  మనముం  పదళళ్ళుముం
ఆగాలత్సాముందే"  అనేవాళరుళ్ళు అముందరసూ.  అటల్లిముంట

వాళల్లిత  పోరాడలేక,  వరరుసలో  కూడ
వెనకపడి,  బకుక్కు,  బకుక్కు  మముంటసూ
నిలబడేవాడ రవి. 

చివరకి వాభ్యాపార తకుక్కువ తసూకముంత ఇచిచ్చనా
కూడ,  'ఇదేమి'  అని  అడగలేక,  'అదే
మహాభాగభ్యాముం' అని తీసరుకళళ్ళువాడ.  

లక్ష్మమమ్మ రవి ఇదద్దరసూ పొవ్రాదరుద్దనల్ని నాలరుగరు
గముంటలకు లేచి,  చనీల్నిట సాల్నినముం చేసి,  గరుడికి
వెళల్లి,  దరరనముం  కసముం  నిలబడేవాళరుల్లి.  గముంటల
తరబడి  నిలబడడ్డి  వళల్లి  లహైనరు  మరుముందరుకు
కదలేద  కాదరు.  అయితే  వాళల్లి  పప్రికక్కు  వేరే
వరసలో  ఉనల్ని  వాళరుళ్ళు  మాతద్రిముం  అల  వచీచ్చ
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రాగానే   దరరనానికని  మరుముందరుకు
వెళళ్ళుపోయవాళరుళ్ళు-  వళల్లికేసి  గరస్వముంగా
చసూసరుకుముంటసూ.  "అదేముంటమామ్మ!  వాళరుల్లి  మన
తరాస్వత కదా..." అని అడిగవాడ బాలరు. 
"మనద  ధరమ్మ  దరరనముం  బాబసూ!  వాళళ్ళుమో
డబరుబ్బ ఉనల్నివాళరుల్లి. ఎకుక్కువ డబరుబ్బ పెటక్టో టకటరుక్టో
కొనరుకుక్కుముంటరరు.  'సప్పషల  దరరనముం'

చేసరుకుముంటరరు" అనల్నిద వాళళ్ళు అమమ్మ. 
బళళ్ళు  పుసత్తకాల  సముంచి  చిరగనపుప్పడ  కూడ
ధనికులరు-పదలరు  అనల్ని  తేడనరు
ఎదరురొక్కునాల్నిడ  బాలరు.  తట  పిలల్లివాడ
ఎగతళ చేసరుత్తముంట ఏమీ అనలేక గరుడల్లిలో నీరరు
కుకుక్కుకునాల్నిడ. 

వధ కుళయిల దగగర నీట కసముం కుకక్కులల్లిగా
పోటల్లిడకునేటపుప్పడూ  అముంతే.  అటల్లి  ఒకక్కు
చోట కాదరు-  అనేక చోటల్లి;  కముండ బలముం,  నోట
బలముం  రెముండూ  లేక,  గొడవలముంట  భయపడి,

అమమ్మ చెపిప్పనటరుల్లి అరస్థముంచటమే తపప్ప, అరవటముం
ఎలగో-  ఆజాజ్ఞుపిముంచడముం  ఎలగో  తెలీక-  పప్రితి
విషయముంలోనసూ  ధనిక-పద  వరగ  వివక్షనరు

భరససూత్త   పెరగాడ  బాలరు.  రానరు  రానరు
అతనిలో ఆలోచన పెరగముంద.  పదరకముం అముంట
నిరసన  మొదలహైముంద.   'డబరుబ్బలరుముండల-

లేకపోతే లభముం లేదరు' అనిపిముంచసాగముంద. 

"పదరకపు  బాధ  పోవాలముంట  ఏముంచేయాల?"

అని  ఆలోచిముంచాడ.  వాళల్లిమమ్మ  చెపిప్పనటరుక్టోగా
బాగా చదవి మముంచి ఉదభ్యాగముం సముంపాదముంచాడ.

ఉదభ్యాగముంలో బాగా రాణిముంచి, అటరుపెహైన సముంత
వాభ్యాపార ముం మొదలరు పెటరుక్టోకునాల్నిడ. ఒకపుప్పడ
ఏ  అబాబ్బయి  అయితే  తనని  వెకిక్కురముంచాడ
అతనేల్ని తన అసిసక్టోముంటరుగా పెటరుక్టోకునాల్నిడ! 

ఐకమతభ్యామే బలముం!
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పెదద్దల మాట- చదద్ద మసూట
రచన: లక్ష్మీసరుమితద్రి, 5 వ తరగతి, రషీ వాభ్యాలీ ససూక్కుల. 

అనగనగా  ఒక  ఊరలో  అల  అనే  ఒక  బాబరు
ఉముండేవాడ.  అతనరు  చాల  అలల్లిర
చేసరుత్తముండేవాడ.   వాళల్లి  అమమ్మ   ఎముంత  చెపిప్పనా
వినేవాడ కాదరు. 
ఒక  రోజు  అల  వాళళ్ళు  అమమ్మని  అడిగాడ
"అమామ్మ!  నేనరు ఇవాళళ్ళు ససూక్కుల అయిపోయాక
సినిమాకి వెళళ్ళుచాచ్చ?" అని.  

"ఒదరుద్ద అలీ! నీకు దార తెలయదరు. చీకట పడితే
తపిప్పపోతవ!" అముంద అమమ్మ. 
"లేదమామ్మ!  నాకు వెళళ్ళులని ఉముంద.  అద ఎముంత గొపప్ప సినిమానో తెలరుసా,  నీకు? బలే సినిమా
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అట! పిలల్లిలముంత చసూడలత్సాన సినిమానట! లలత కూడ చసూసిముంద!" అనాల్నిడ అల. 

"నేనే తీసరుకళత్తనరురా, నినరుల్ని. రేపు నాకు పని ఉముంద
కదా,  అముందరుకని  ఇముంకరోజు  ఎపుప్పడహైనా  వెళద్దముం.

నరువస్వ చాల మముంచివాడివి కదా! నా మాట వినరు.
ఒకక్కుడివే  దార  తెలయకుముండ  వెళళ్ళుకూడదరు-
చాల పప్రిమాదముం!" అముంద అమమ్మ. 
"సరేలే" అనాల్నిడ అల. 

కానీ సాయముంతద్రిముం అయభ్యాసరకి అల అమమ్మ మాట
వినకుముండ  తనొకక్కుడే  సముంతగా  సినిమాకు
వెళళ్ళుడ! 

సినిమాకు  వెళళ్ళుటపుప్పడ  ఏమీ  కషక్టోముం  కాలేదరు.
సమసభ్యా  అముంత  సినిమా  అయాభ్యాక
మొదలయిముంద.  అకక్కుడినరుముండి  తనరు  ఇముంటకి
బయలరుదేరేసరకే  రాతిద్రి  తొమిమ్మద  గముంటలరు
అయిభ్యాముంద. అసలే కొతత్త దార- చీకట! తనకీ దార
అముంతగా  తెలీదాయ!  దాముంత   దార
తపిప్పపోయాడ.  ఎట వెళళ్ళు  పోయాడ.  ఎముంత
నడిచినా  ఇముంట  జాడ  లేదరు.  రోడల్లిమీద  ఒకక్కు
మనిష కూడ లేడ, అలీ తపప్ప! 

నడిచీ నడిచీ అలసిపోయాక, వధలో ఒక మసూల కూరరుచ్చని ఏడవటముం మొదలరు పెటక్టోడ అల.

"అమమ్మ మాట విముంట బాగరుముండేద.  అమమ్మత బాటరు ఇముంకొక రోజు ఎపుప్పడహైనా  వెళళ్ళు  ఉముంట
సరపోయద.  ఇపుప్పడ చసూడ,  చల పుడతముంద;  ఆకలవేసోత్తముంద;  భయముం వేసోత్తముంద-  ఇపుప్పడ
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ఏముం చేయనరు?" అనరుకునల్ని కొదద్ద  ఇముంకా ఇముంకా ఏడపు వచిచ్చముంద. 

అముంతలో పోలీస్ ఆయన ఒకాయన అల దగగరకి
వచిచ్చ  "ఎముందరుకు  ఏడసరుత్తనాల్నివ  అలీ?"  అని
అడిగాడ.

 జరగనదముంత చెపాప్పడ అలీ. 

"మర అమమ్మ మాట వినాల కదమామ్మ! ఇముంత చినల్ని
బాబరువి కదా, సముంతగా దసూరాలరు దసూరాలరు వెళత్త
ఎముంత  పప్రిమాదముం!  అరస్థమహైముందా?  మర  ఇపుప్పడ
కళరుళ్ళు  తరుడచరుక,  మీ  ఇముంటకి  తీసరుకళత్తనరు.
అయినా మీ ఇలల్లికక్కుడ?" అడిగాడ పోలీసరు.

అలీకి వాళల్లి ఇలరుల్లి ఎకక్కుడ ఉముంద కూడ తెలీదరు!
కనీసముం  వాళల్లి  అమమ్మ  ఫోనరు  నముంబరరు  కూడ
తెలీదరు! 
ఆ  పోలీస్  నవాస్వడ.  "చసూశావా,  అముందరుకనే
పిలల్లిలరు ఎపుప్పడహైనా వాళల్లి అడద్రిసరులరు, ఫోనరు నెముంబరరుల్లి
నోటకి నేరరుచ్చకవాల.  సరేనా?"   అనాల్నిడ.  "మీ
అమమ్మ నీకసముం ఎదరురరు చసూసరుత్తనల్నిద. నరువస్వ ఇటల్లి
అలల్లిర పని ఏద చేసాత్తవనే మరుముందరుగా చెపిప్ప ననరుల్ని
నీవెముంట  సినిమాకి  కూడ  పముంపిముంచిముంద.  ఎముంత

మముంచి అమోమ్మ చసూశావా?" అని అలీని వాళళ్ళు ఇముంటకి తీసరుకువెళళ్ళు విడిచిపెటక్టోడ. 

"అమామ్మ!  ననరుల్ని  క్షమిముంచరు  నేనరు  నీ  మాట  విముంటనరు"  అనాల్నిడ.  అమమ్మ  ఆనముందపడిముంద.

పోలీసాయనకు ధనభ్యావాదాలరు చెపిప్పముంద. 
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బొమమ్మకు కథ రాయముండి
చితద్రిముం : చి॥శ్రీమతి, ఐదవ తరగతి, రషీవాభ్యాలీ ససూక్కుల

పిలల్లి  రాజావారరు  ఎముందరుకనో  యరువరాణి  గార  వెముంట  పడతరునాల్నిరరు.  ఏముం  చెబరుతరునాల్నిరరు,
ఎముందరుకు?  ఇద చసూసేత్త మీకేద  కథ ఉముందని అనిపిసరుత్తనల్నిద కదా? చకక్కుని ఆ సముంతకథని మాకు
రాసి పముంపముండి.  ఓ కొతత్తపలల్లినీ, తతగారచేచ్చ బహుమతినీ  కూడ  సముంతముం చేసరుకముండి. మొదలరు
పెటక్టోముండి మర!

కొతత్తపలల్లి పప్రిచరురణలరు, 1-127/A, యముంఆరోస్వ  ఆఫీసరు దగగర, చెనేల్ని కొతత్తపలల్లి, అనముంతపురమరు జిలల్లి- 515101
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పిముండి కొదద్ద రొటక్టో 
సేకరణ: ట. శ్రీ విదభ్యా, తొమిమ్మదవ తరగతి, పి.వి.ఆర్.జడ.పి.హచ.ససూక్కుల, గరుముండవారపలల్లి, అనముంతపురమరు
జిలల్లి. 

విజయనగర  సామావ్రాజభ్యాముంలో  ఉతత్సావాలరు
జరరుగరుతరునాల్నియి.  ఆనాడ  రాజు  గార
పుటక్టోన రోజు. 

ఆనవాయితీ  పప్రికారముం  పప్రితి  ఏడద
పుటక్టోనరోజునాడ  రాజుగారరు  ఏనరుగరు
అముంబారీ  మీద  నగర  వధరులోల్లి  సముంచారముం
చేసాత్తరరు.  మనసరుకు  తచినటరుల్లిగా  ధాన
ధరామ్మలరు చేసాత్తరరు. 
కకృషష్ణదేవలవారరు  మనసరునల్ని  పప్రిభరువ.

ఎదరుటవార  విదస్వతరుత్తనరు,  వార  పాతద్రితనరు
అముంచనా వేయటముంలో ఆయనకు మరెవస్వరసూ
సాటరారరు. 
ఆరోజున ఒక విముంత జరగముంద.  మహారాజుల
వారరు  వెహైభవముంగా ఊరేగరుతసూ పట వధలోకి
వచాచ్చరరు.  అకక్కుడ ఆయన కసమే ఎదరురరు
చసూససూత్త  నిలబడి  ఉనాల్నిడొక  బచచ్చగాడ.

పరరు  అచచ్చయభ్యా.  అచచ్చయభ్యాకు  ఏలముంట
రోగమసూ లేదరు;  ఇముంకా వయసరు మీరలేదరు.
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వయసరు  మీరనవారకి,  రోగరులకు పప్రిభరువల
వారరు  అనేక ఉచిత భోజన సతవ్రాలరు,  వసతి
క్షేతవ్రాలసూ ఎలగసూ  నిరమ్మముంచి  ఉనాల్నిరరు.
అచచ్చయభ్యాకు బదదకముం ఎకుక్కువ. పని చేయటముం
అముంట ఇషక్టోముం  లేదరు.  'అడకుక్కుతిముంట చాలరు
కదా' అనరుకునే వభ్యాకిత్త.

 ఆ నాడ పప్రిభరువల వారరు తనని గరురత్తసాత్తరనీ,

తన  జోలనరు  వెముండితటీ,  బముంగారరు  తటీ
నిముంపసాత్తరనీ,  తనరు ఇక పని చేయనవసరముం
లేకుముండ  జీవితముంత ముం  కాలరుమీద  కాలరు
వేసరుకొని  బద్రితకచచ్చనీ  కలలరు  కముంటరునాల్నిడ
అచచ్చయభ్యా. 

అముంతకు మరుముందే రాణి వాసముం నరుముండి ఎవరో
వచిచ్చ అతని జోల నిముండ అనల్నిముం వేసి వెళల్లిరరు.
కానీ  అచచ్చయభ్యాకు  ఇపుప్పడ  కావలసిముంద
అనల్నిముం కాదరు. బముంగారముం. 

రాజుగార  అముంబారీ  అతని  మరుముందరుకు
వచిచ్చముంద.  ఊరేగముంపు  చసూసేముందరుకు  వచిచ్చన
జనముంత  తొకిక్కుసలట  మొదలయిముంద.

అచచ్చయభ్యా  జనానిల్ని  తసరుకొని  తసరుకొని
అముంబారీ దగగరగా వెళళ్ళుడ-  అనల్నిముంత  నిముండి
ఉనల్ని  తన  జోలనరు  చసూపిససూత్త   "ధరమ్మముం-

ధరమ్మముం!" అని అరచాడ. 

రాజుగారరు అముంబారీని అపమని సహైగ చేశారరు.
అచచ్చయభ్యా  "ధరమ్మముం చేయముండి బాబరు!  ధరమ్మముం
చేయముండి" అని అడగరుతసూనే ఉనాల్నిడ. 

రాజుగారరు  చిరరునవస్వ  నవాస్వరరు-  "మరుముందరు
నాకు ఏమనాల్ని ఇవస్వ!" అని అడిగారరు. 
అచచ్చయభ్యాకు  చాల  కపముం  వచిచ్చముంద.  "ఈ
జనాలకే  కాదరు;  పప్రిభరువకూ  తన  జోల
నిముండిముందని  అససూయననల్నిమాట!  ఏముం,

కనీసముం  ఇవాళల్లినెహైనా  తనరు  కడపునిముండ
తిముంట  వళళ్ళుకేమి?  తనరు  అడకుక్కునల్నిదానిల్ని
వళల్లికు ఎముందరుకివాస్వల అసలరు?" 
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రాజుగారరు  అతనికేసే  చసూసరుత్తనాల్నిరరు.  అతని
ఆలోచనలల్ని ఆయన చదరువతరునల్నిటరుల్లినాల్నిరరు.
కొదద్దసేపటకి  బచచ్చగాడికి  నిరాశ  మరముంత
ఎకుక్కువెహైముంద.  "తనరు  ఏమహైనా  ఇసేత్త
తీసరుకుముంటరరు తపప్ప, రాజుగారరు ఇక తనకు
ఏమీ ఇవస్వరరు"  అని నిశచ్చయిముంచరుకునాల్నిడ.

తనకు  ఏమీ  ఇవస్వనివాడికి  తనరు  మాతద్రిముం
ఎముందరుకివాస్వల?"  అనరుకునాల్నిడ.  అయినా
రాజుగారరు  చేయి  చాపి  అడగరుతరునాల్నిరరు
కనరుక,  తన  జోల  నరుముండ  ఒక  అనల్నిముం
మతరుకు తీసి రాజుగార వెహైపు విసిరాడ. 

రాజుగారరు  ఆ  మతరుకునరు  అముందరుకొని,

దానికేస-  అనల్నిముంత  నిముండి  ఉనల్ని  అచచ్చయభ్యా

జోల  కేస  చసూససూత్త  నవాస్వరరు.  అముంబారీ
మీదనరుముండి  దేనోల్ని  తీసరుకొని  అచచ్చయభ్యాకు
అముందేటరుల్లి  విసిరారరు.  అముంబారీని  మరుముందరుకు
నడిపారరు. 
కకృషష్ణదేవలవార  చేష ష్ఠ  అరస్థముం  కాలేదరు
అచచ్చయభ్యాకు.  అయినా ఒకక్కుమాటరుగా ఎగర
అముందరుకొని,  'అదేముంట'  అని  ఆతద్రిముంగా
చరుశాడ దానిల్ని. 
అనల్నిముం మతరుకముంత బముంగారముం తరునక అద! 

తరాస్వత కొదద్ద సేపటకి మొదలహైముంద అచచ్చయభ్యా
బాధ-  "అయోభ్యా!  నేనెముంత  తెలవి  తకుక్కువ
వాడిని,  జోలలో  ఉనల్ని  అనాల్నినల్నిముంత  ఇచిచ్చ
ఉముంట ఎముంత బాగరుముండేద?" అని. 

లవొకిక్కుముంతయరు లేదరు; ధహైరభ్యామరు విలోలముంబయభ్యా; పావ్రాణముంబరులరున్
ఠావల దపెప్పనరు; మసూరచ్ఛ వచెచ్చ; తనరువన్ డసత్సాన్; శప్రిమముంబయభ్యాడిన్
నీవే తపప్ప ఇత:పరముంబెరరుగ మనిల్నిముంపన్  దగరున్ దనరునిన్
రావే ఈశస్వర! కావవే వరద! సముంరక్షిముంచరు భదావ్రాతమ్మకా!

"ఓ దహైవమా! నా బలముం క్షీణిముంచిముంద. ధహైరభ్యాముం కలోప్పతరునాల్నినరు. పావ్రాణాలరు నిలరుసాత్తయో లేద 
తెలీటముం లేదరు. మసూరచ్ఛ వచిచ్చనటరుల్లినల్నిద. నా శరీరముం డసిత్సాపోయిముంద. భారముంగా ఉముంద.  నరువస్వ 
తపప్ప నాకు ఇక వేరే దార ఏద తెలీటముం లేదరు. నా మాట విని రా! ననరుల్ని కాపాడ!”  

-పోతన రాసిన ఆముంధద్రి మహా భాగవతముంలో మొసలకి చికిక్కున ఏనరుగరు 

మముంచి పదభ్యాముం
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ఎలరుకల బెడద 
సేకరణ: క. నవిత, తొమిమ్మదవ తరగతి, జడ.పి.హచ.ససూక్కుల. సి.క.పలల్లి 

అనగా  అనగా  ఒక  ఊళళ్ళు  ఓ  రాజావార
గోదాముం.  అముందరులో  ఎలరుకల  బెడద
ఎకుక్కువెహైపోయిముంద. గోదాముం అముంట తెలరుసరుగా?

తినే సామానరులనీల్ని  నిలరువ ఉముంచరుకునే సస్థలముం
అద.  అకక్కుడ చేరనెహై,  వముందల కొదద్ద ఎలరుకలరు.
ఆ ఎలరుకలరు గోదాముంలో పెటక్టోన వసరుత్తవలనిల్నిటనీ
పాడచేసరుత్తనాల్నియి.  బయభ్యాముం బసాత్తలనరు,  పిముండి
బసాత్తలనరు  కొటక్టోసరుత్తనాల్నియి.  పపుప్పలోల్లి  పిలల్లిలల్ని
పెడతరునాల్నియి. 

దాముంత రాజావారకి చాల కషక్టోముం వేసిముంద. "ఏముం

చేసేత్త  బాగరుముంటరుముంద?"  అని  మముంతరుప్రిలల్ని
అడిగాడ. 

ఎలరుకలకు  మముందరు  దొరరుకుతరుముంద  పప్రిభసూ!

అయితే  అద  ఆహారముంలో  కలసేత్త  మటరుకు
చాల పప్రిమాదముం" చెపాప్పరరు మముంతరుప్రిలరు. 
"మీకు తెలసి  ఎలరుకలల్ని  తినే  జముంతరువలేమీ
లేవా?"  అడిగాడ  రాజు-"ఎలరుకలరు
పోవాలముంట పిలరుల్లిలల్ని తెచిచ్చ పెముంచరుకుముంట సర"

అని తీరామ్మనిముంచి చెబరుతసూ.  
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"భలే ఐడియా!  చాల బాగరుముంద!"  అనాల్నిరరు
అముందరసూ.  "ఎలరుకలరు  పోవాలముంట  పిలరుల్లిలల్ని
తెచిచ్చ పెడితే సర!" 

"సరే!  అయితే  పెదద్ద  పెదద్ద  పిలరుల్లిలల్ని  తెచిచ్చ
వదలముండి" అనాల్నిరరు రాజుగారరు. 

పిలరుల్లిలరు వచాచ్చక ఎలరుకల బాధ తపిప్పముంద. కానీ
రానరు రానరు పిలరుల్లిల  బెడద ఎకుక్కువయిభ్యాముంద.

వముందలకొదద్ద  పిలరుల్లిలరు-  ఎకక్కుడ  పడితే  అకక్కుడ
కకుక్కుతరునాల్నియి.  దొడిడ్డికి  పోతరునాల్నియి.

వాసన..  "ఏముం  చేసేత్త  బాగరుముంటరుముంద?"

మముంతరుప్రిలల్ని అడిగారరు రాజుగారరు. 
ఆ  సరకి  రాజుగారరు  ఏమనరుకుముంటరునల్నిద 

మముంతరుప్రిలకు  అరస్థమహైపోయిముంద.  ఆయన
మనసరులో  మాట  చెబతే  మచరుచ్చకుముంటరరు!
"పిలరుల్లిలల్ని  తరమేయాలముంట  కుకక్కులల్ని
తెపిప్పముంచాల" సలహా ఇచాచ్చరరు మముంతరుప్రిలరు. 
"బాగరు  బాగరు!  అల  చేదాద్దముం"  అనాల్నిరరు
రాజుగారరు. 
కుకక్కులరు వచాచ్చయి. పిలరుల్లిల బాధ తపిప్పముంద. 

అయితే రానరు రానరు ఇపుప్పడ కుకక్కుల బెడద
ఎకుక్కువయిభ్యాముంద. 

"చిరరుత  పులరులల్ని  తెసేత్త  కుకక్కుల  బెడద
ఉముండదరు" అనాల్నిరరు మముంతరుప్రిలరు. 
"సరే, తెపిప్పముంచముండి మర!" అనాల్నిడ రాజు. 

కుకక్కుల  బాధ  తీరపోయిముంద.  అయితే
తస్వరలోనే  చిరరుతపులరులరు  ఊళల్లి  మీదకి
వెళల్లిసాగాయి.  పప్రిజలముంత  వచిచ్చ  రాజుగారకి
మొరపెటరుక్టోకునాల్నిరరు. 
"  'ఏనరుగరులరు ఏలే చోట చిరరుతలరు తిరగవ'

అని శాసత్తదముం.."  చెపాప్పరరు  మముంతరుప్రిలరు,  కొముంచెముం
అనరుమానముంగానే. 

"సరేలే,  అద  చసూదాద్దముం"  అని  ఏనరుగరులనరు
వదలరరు రాజుగారరు. 
కొదద్దరోజులకు నిజముంగా ఏమహైముంద గాని, చిరరుత
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పులరులనీల్ని  మాయముం అయాభ్యాయి.   అయితే
ఇపుప్పడ  ఏనరుగరులరు  పొలలమీద  పడడ్డియి.

చెరకు తటలనీల్ని నాశనముం అవస్వసాగాయి. 

"ఏనరుగరులరు సిముంహాలకు భయపడతయి
పప్రిభసూ.." గొణిగారరు మముంతరుప్రిలరు. 
"చాలరు చాలరు! మీ సలహాలత రాజభ్యాముం అముంత
గముందరగోళమహైముంద.  వటనిల్నిటకముంట  ఎలరుకలే
నయముం" అనాల్నిరరు రాజుగారరు. 

రాజుగారని  పొగడి  ఇలరుల్లి  గటక్టోకిక్కుముంచరుకునే
మముంతరుప్రిలముంత ఆయన తెలవిని పప్రిశముంసిముంచారరు.
మరెహైతే  ఎలరుకలల్ని  తెపిప్పసాత్తముం"  అని  ఎలరుకలల్ని
తెచిచ్చ వదలరరు. 
ఎలరుకలరు  ఏనరుగరుల  తొముండలలోకి  దసూర
సతయిముంచసాగాయి.  చివరకి  ఏనరుగరులరు
తటరుక్టోకలేక అడవిలోకి పారపోయాయి. 

రాజావార  గోదాముంలో  ఎలరుకల  బెడద
మొదటకి వచిచ్చముంద. 

"ఎలరుకల  బెడదకు  తటరుక్టోకలేక
ఏనరుగరులముంతటవే పారపోయాయ,  ఇక మనముం
ఎముంత?  పటక్టోముంచరుకవదరుద్ద"  అనాల్నిరరు  తెలవి
తెచరుచ్చకునల్ని రాజుగారరు! 
"అవనవనరు.  పటక్టోముంచరుకకపోతే  సర!"

అనాల్నిరరు భటవ్రాజు మముంతరుప్రిలరు, ఎగరురాల్లిడతరునల్ని
ఎలరుకలల్ని చసూసి మరురసిపోతసూ.

దరురాశేనముండి!

రాజు: మామసూలరు తళముంతపాటరు కాముంబనేషన్ లక్ ఉనల్ని బీరరువానరు ఎల తెరవగలగావ? 

రవి: ఇలముంట కిటరుకులరు చెపప్పడనికి సాధారణముంగా 1000 రసూ. తీసరుకుముంటనముండి           
                -సేకరణ:అలవేలమమ్మ, చెనేల్నికొతత్తపలల్లి
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పుటక్టోనరోజు బహుమతి 
చిటక్టో కథలోల్లి చాల బలముం ఉముంటరుముంద. ఇదగో, అటల్లిముంట చకక్కుని చినల్ని కథ ... 
రచన: డి. ఆశ, ఏడవ తరగతి, గరుముండవార పలల్లి, తలరుపుల మముండలముం, అనముంతపురముం జిలల్లి. 

దపిత్త,  మధరుమతి ఇదద్దరసూ  పావ్రాణ  సేల్నిహితరులరు.
దపిత్త  పద ఇముంట అమామ్మయి.  మధరుమతి పెదద్ద
ఇముంట పాప. 

ఒకసార  మధరుమతి  పుటక్టోన  రోజు  వచిచ్చముంద.

సాయముంకాలముం వాళళ్ళుముంటల్లి విముందరు.  చాలమముంద
బముంధరువలల్ని,  సేల్నిహితరులల్ని  ఆహాస్వనిముంచిముంద
విముందరుకు. దపిత్తని కూడ రమమ్మనల్నిద. 

"నేనరు రానరు లే" అముంద దపిత్త. 
"ఎముందరుకు  రావ?  రావాలత్సాముందే!  నాకసముం,

నాకు  నచేచ్చ  పప్రితేభ్యాక  బహుమతిని  కూడ
తెచిచ్చవాస్వల నరువస్వ" పటరుక్టో పటక్టోముంద మధరుమతి.

పొదరుపు డబరుబ్బలత తనకు ఏదహైనా బహుమతి
కొనరుకుక్కుపోదామనరుకునల్నిద దపిత్త.  అయితే ఆ
సరకే  వాళల్లిమమ్మ  ఆ  డబరుబ్బలల్ని  ఇముంట
అవసరాలకసముం వాడేసిముంద. 

దాముంత చసూసి చసూసి,  చివరకి ఉతత్త చేతరులోత్తట
మధరుమతి ఇముంటకి పోయిముంద దపిత్త. 
చసూడగా మధరుమతి వాళళ్ళుముంటకి ఎముంత మముంద
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ధనవముంతరులరు పెదద్ద పెదద్ద కారల్లిలో వచిచ్చ ఉనాల్నిరరు.
రముంగరు రముంగరుల విదరుభ్యాదద్దపాలత ఇలల్లిముంత వెలగ
పోతరునల్నిద.  వచిచ్చనవాళల్లిముంత  ఇచిచ్చన  ఖరీదహైన
బహుమానాలరు అకక్కుడ కుపప్ప పోసి ఉనాల్నియి.

"ఏయ్! నా పప్రితేభ్యాక బహుమతి ఏద?"

సముంతషముంగా  ఎదరురొచిచ్చ  చేయి  పటరుక్టోకొని,

నవస్వతసూ అడిగముంద మధరుమతి. 

దపిత్తకి ఏడపు వచేచ్చసిముంద. "మేమరు పదవాళల్లిముం
కదే,  మా ఇముంటల్లి  డబరుబ్బలరు  లేకపోయాయి.

తగన బహుమతిని ఇవస్వలేక పోతరునాల్నినే" అని
చెపాప్పలనరుకుముంద. కానీ దరు:ఖముంత నోట మాట
రాలేదరు. 
"ఏయ్!  ఏడసాత్తవెముందరుకు?"  అముంటసూ నడముం

చరుటసూక్టో చెయిభ్యా వేసి మధరుమతి దపిత్తని మిదద్దపెహైకి
పిలరుచరుకొనిపోయిముంద. 

"చసూడ దపీత్త! ఇనేల్నిళరుళ్ళుగా మనముం సేల్నిహితరులముం
కదా,  నీ  గరురముంచి  నాకు  తెలీదా?  చసూడ,

నాకసముం  పనిగటరుక్టోకొని  ఇముంత  మముంద
బముంధరుమితరుప్రిలరు  వచిచ్చనా,  ఇనిల్నినిల్ని
బహుమతరులరు  ఇచిచ్చనా,  నాకు  అమమ్మలేని
లోటరునరు వళల్లివరెహైనా పూడచ్చగలరా?  

ఒకసార  నీ  పుటక్టోన  రోజునాడ  మీ  ఇముంటకి
వచాచ్చనరు.  గరురరుత్తముందా?  ఆ రోజు మీ ఇముంటల్లి ఏ
విముందసూ  లేదరు;  ఎవస్వరసూ  బహుమతరులరు
తేలేదరు; కానీ నరువస్వ మీ అమామ్మనానల్నిల దగగరకి
పోయి వాళల్లి కాళల్లికు దముండముం పెటక్టోవ. అపుప్పడ
మీ అమమ్మ నీ తల నిమిర,  నీ నరుదరుట మీద
మరుదరుద్ద  పెటక్టోముంద.  అటల్లిముంట  బహుమతి
పప్రిపముంచముంలో ఇముంకొకట వముంటరుముందా? 

నీనరుముండి  నేనరు  కరరుకునే  పప్రితేభ్యాక  బహుమతి
అదే. నీ పప్రిమని కొదద్దగా నాకూ పముంచరు. అదేనే,

నాకు  కావలసిన  బహుమతి!"  అముంద
మధరుమతి. 

ఆపాభ్యాయతత ఇదద్దర కళసూళ్ళు చెమరాచ్చయి.
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చిలకల మరుగరుగ 
బొమమ్మకు కథ 
రచన: రేణరుక, ఎనిమిద జాసిమ్మన్, అరవిముంద హహైససూక్కుల 

'ఆద'కి ఆరేళరుళ్ళు. ఒకట తరగతి. అముంత చినల్ని
పిలల్లివాడ  కదా,  అయినా  వాడికి
జముంతరువలనాల్ని,  పక్షులనాల్ని  చాల  ఇషక్టోముం.

ఊరకే వాటత ఆడకవటముం కాదరు-  చాల
వాటని వాడ ఇషక్టోముంగా పెముంచేవాడ. చిటక్టో చిటక్టో
పిలల్లి  పిలల్లిలరు,  కుయ్  కుయ్  మనే  కుకక్కు
పిలల్లిలరు,  రక రకాల పక్షి పిలల్లిలరు,  పురరుగరులరు-
ఆద చేత సముంరక్షిముంచబడే జముంతరువలరు ఎనెల్నినోల్ని
ఉముండేవి వాడి దగగర.  వాడ బడికి వెళల్లి  వచేచ్చ దారలో పాతబడిన ఇలల్లికట ఉముండేద.  తనకి
దొరకిన జముంతరువలల్నినిల్నిటనీ వాడ ఆ ఇముంటల్లి ఉముంచేవాడ.  రోజూ తనరు తినేముందరుకు తెచరుచ్చకునే
భోజనముంత పాటరు ఆ జముంతరువలకు, పక్షులకు కూడ ఆహారముం తెచేచ్చవాడ. 

ఒకరోజు సాయముంతద్రిముం కొముంచెముం సేపు వాటత ఆడకొని వెళళ్ళుడ ఆద.  తరాస్వతి రోజున వెళళ్ళు
చసూసేత్త  ఏమరుముంద?  అకక్కుడ  మొతత్తముం  మారపోయిముంద-  ఏవ  లేవ  అకక్కుడ!  ఆదకి  ఏడపు
వచిచ్చముంద.  బాధ పడతసూనే కొదద్దసేపు ఇముంటల్లి అముంత వెతికాడ.  ఎకక్కుడ ఒకక్కు జముంతరువకూడ
కనబడలేదరు.  పెహైగా ఆరోజు ససూక్కులరుకి సలవ!  దాముంత ఆరోజు సాయముంతద్రిముం వరకు అకక్కుడే,

వాటకసముం ఎదరురరు చసూసరుకుముంటసూ ఉనాల్నిడ.  అయినా ఒకక్కు జముంతరువగానీ పక్షిగానీ తిరగ
రాలేదరు! 
సాయముంతద్రిముం ఏడచ్చకుముంటసూ ఇముంటకి వెళళ్ళుసరకి ఆద ఒళరుళ్ళు కాలపోతరునల్నిద. 
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ఆరోజే  కాదరు,  తరాస్వతి  రోజున  కూడ  జస్వరముంలో  ఆద  కలవరససూత్తనే  ఉనాల్నిడ-  'పక్షులరు!'
'జముంతరువలరు' అని. ఆద వాళల్లి అకక్కు సరునీత వాడిని బరుజర్జాగముంచి అడిగముంద- 'అసలరు ఏమహైముందరా,

ఆద?'అని. జరగనదముంత అకక్కుకు చెపాప్పడ ఆద. "అయోభ్యా! అద మామసూలేరా, అవనీల్ని మేత
కసముం  బయటకి  వెళల్లి  ఉముంటయి.  వాటకి  నీ  ఇముంట  అడద్రిసరు  తెలీదరు  కదా,  అముందరుకని
ఎకక్కుడకక్కుడ బముంధరువల ఇళల్లిలో ఆగ ఉముంటయి. ఏమీ పరేల్లిదరులే ఇదగో, ఇవి చసూశావా? మన
దగగర నరుముండి ఎపప్పటకీ, ఎకక్కుడికీ వెళల్లిని పిటక్టోలరు!" అని చెపిప్ప తనరు వేసిన చిలకల మరుగరుగనరు వాడి
చేతికి ఇచిచ్చముంద అకక్కు.  

"మర ఇవి రముంగరుల పిటక్టోలరు కాదరు" అనాల్నిడ వాడ. 

"నీ పిటక్టోలరు రముంగరులవా?" అడిగముంద అకక్కు. 

"అవనరు- ఐదేసి రముంగరులరుముంటయి" అనాల్నిడ ఆద. 

"వేసి చసూపిసాత్తవా, నేనరు కేప్రియానరుత్సా ఇసాత్తనరు?" అముంద అకక్కు. 

బొమమ్మకు రముంగరులరు కొటక్టోటముం మొదలరు పెటక్టోడ ఆద. 

అకక్కు బొమమ్మలరు వేసి ఇససూత్త ఉనల్నిద. ఆద రముంగరులరు కొడతసూ ఉనాల్నిడ...  

మలల్లిగా ఆద జస్వరముం తగగపోయిముంద. 

టీచర్: ఈ రోజు కాల్లిసరుకు నరువొస్వకక్కుడివే వచాచ్చవేముంట?

రవి: నినల్ని చెపిప్పన పాఠముంలో పప్రిశల్నిలరు అడగరుతననాల్నిరరుగా, సార్?!

టీచర్: మర నరువస్వ బాగా చదరువకొచాచ్చవగా?!

రవి: నినల్ని నేనరు అసలరు ససూక్కులరుకే రాలేదరు టీచర్!

                       - ఏడవ తరగతి పిలల్లిలరు, మోడల ససూక్కుల, సికపలల్లి.

పోలీసరు: రాతిద్రి పూట ఎముందరుకు ఇల తిరరుగరుతరునాల్నివ? ఏముంట, నీ సముంజాయిషీ ?
రముంగ: నా భారాభ్యా పిలల్లిలకు సముంజాయిషీ ఇవస్వలేకే ఇల తిరరుగరుతరునాల్ని, మధభ్యాలో మీరేముంట సార్?

                                                                                              - ఏడవ తరగతి పిలల్లిలరు, మోడల ససూక్కుల, సికపలల్లి.

నవస్వలరు
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భోజన పిప్రియరుడ 
రచన: డ. సిర, మిరాభ్యాలగసూడ 

మహముందద్రిపురానిల్ని  పాలముంచే  నరేముందరుప్రిడ
భోజనపిప్రియరుడ.  భోజనముం  గరురముంచి  తపప్ప,
అతనరు ఇముంక దేని గరురముంచీ పటక్టోముంచరుకునేవాడ
కాదరు. అసలరు విరామమే లేకుముండ, ఎపుప్పడూ
ఏద ఒకట తిముంటసూ ఉముండేవాడ.  పెహైగా  'ఇల
తినగలగడముం ఒక కళ!' అని చెపప్పవాడ. 

రాజభ్యాముంలోని  మేటహైన  వముంటవాళరుళ్ళు  ఆయన
వముంటశాలలో  ఉముండేవాళరుళ్ళు.  మహారాజుకి
పప్రితిరోజూ  కొతత్త  కొతత్త  వముంటకాలరు  చేసి
పెటక్టోవాళరుళ్ళు. 
మొదటల్లి  వాళళ్ళు  వముంటకాలనీల్ని  రాజుకు
అమోఘముంగానరు,  అదరుర్భుతముంగానరు అనిపిముంచేవి.
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ఏ  పూటకాపూట  ఆయన  వాటని  గొపప్పగా
మచరుచ్చకుముంటసూ,  ఆనముందముంగా తినేవాడ.  కానీ
ఎముందరుకనో,  మర రోజు రోజుకీ వాళల్లి పనితనముం
తగగముంద.  వాళల్లి  చేతి  వముంటలరు  రానరు  రానరు
వెగటరు పుటక్టోముంచసాగాయి. 

ఒకరోజు అతనరు మముంతిద్రి సరుధామరుడిని పిలచి,

"మముంతిద్రివరాభ్యా,  ఎముందరువలల్లినో మన వముంటవాళరుల్లి
తమ పనిని బాగా చేయలేకపోతరునాల్నిరరు.  వాళల్లి
వముంటకాలోల్లి  రరుచి  ఉముండటముం  లేదరు.  వముండినవే
మళల్లి  మళల్లి  వముండతరునల్నిటరుల్లినాల్నిరరు.  పాత
రరుచరులరు  నాలరుకకు  వెగటరు  పుటక్టోసరుత్తనాల్నియి.

మీరరు మన సహైనికులల్ని  దేశముం నలరుమసూలలకూ
పముంపిముంచముండి.  దేశముంలో  ఉనల్ని  మేట
వముంటగాళళ్ళునరు  రపిప్పముంచి  పనిలో  పెటక్టోముండి"

అనాల్నిడ. 

దేశముం  నలరుమసూలల  నరుముండి  వచిచ్చన  మేట
వముంటగాళల్లినరు  తస్వరలోనే  నరేముందరుప్రిడి  మరుముందరు
హాజరరు పరచాడ సరుధామరుడ.  నరేముందరుప్రిడ
వాళళ్ళుకు  కొనిల్ని  పరీక్షలరు  పెటక్టోడ.  అముందరులో
విజేతలరుగా  నిలచినవారని  ఆసాస్థన
వముంటవాళరుళ్ళుగా  నియమిముంచాడ.  అటల్లి  మళల్లి
కొతత్త వముంటకాలత హాయిగా,  తకృపిత్తగా భోజనముం

చేయసాగాడ. 

కొనాల్నిళల్లికి  ఎముందరుకనో,  మర ఈ వముంటకాలలో
కూడ రరుచి అముందలేదరు. ఇపుప్పడయనకు ఏముం
తినాల్ని రరుచిముంచటల్లిదరు.  రాజ వెహైదరుభ్యాడ అనాల్నిడ
"మహారాజా,  అనిల్ని అనారోగాభ్యాలకూ  మసూలముం
అజీరత్త.  మీకు ఆహారముం సరగా జీరష్ణముం కావటముం
లేదరు.  ఆహారానిల్ని  మీరరు  వెముండి  పాతద్రిలో
సేవిసరుత్తనల్నిటరుల్లినాల్నిరరు. వేడి వేడి ఆహారానిల్ని పసిడి
పాతద్రిలో  పెటరుక్టోకొని  తిముంటనే,  మీ  సమసభ్యా
దసూరమయభ్యాద.  నిజముం చెపాప్పలముంట,  ఇనాల్నిళసూల్లి
మీరరు  పసిడి  కముంచముంలో  అనల్నిముం
తినకపోవటముంవలల్లినే  మీకు  ఈ  అనారోగభ్యాముం
వచిచ్చముంద" అని. 

నరేముందరుప్రిడికి  మొదట  ఇషక్టోముం  భోజనమహైతే,

రెముండవ  ఇషక్టోముం  బముంగారమే!   ఆయనకు
రాజవెహైదరుభ్యాడి  సలహా  చాల  నచిచ్చముంద.  ఇక
ఆనాట  నరుముండి  ఆయన  భోజనముం  అముంత
శరుదదమహైన  బముంగారరు  పళళ్ళులలోనే!  పసిడి
పాతద్రిలో  తినడముం  వలల్లి  ఆయన  ఆరోగభ్యాముం
మరరుగహైముంద. వముంటకాల రరుచి కూడ పెరగముంద!

ఇముంత  గొపప్ప  సలహా  ఇచిచ్చనముందరుకు
రాజవెహైదరుభ్యాడిని  మచరుచ్చకొని  ఘనముంగా
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సనామ్మనిముంచాడ  నరేముందరుప్రిడ.  అయితే  కొముంత
కాలనికి, పసిడి పళళ్ళుల భోజనముం కూడ రరుచి
తగగముంద!  "బహుశ:  ఈ  పాతద్రిల  తయారీలో
ఏద లోపముం ఉముండచరుచ్చ"  అనరుకునాల్నిడ రాజు.

దాముంత  రోజుకొక  కొతత్త  బముంగారరు  పళళ్ళుముం
వాడకలోకి తెచాచ్చరరు. 
బముంగారరు  పాతద్రిలరు  ఎనిల్ని  మారచ్చనా,

వముంటగాళళ్ళునరు  మారచ్చనా,  విదేశాలనరుముండి
రకరకాల  సరుగముంధ  దద్రివాభ్యాలనరు  తెపిప్పముంచి
వాడినా, ఇపుప్పడిక రాజుకి అవేవ మరునరుపటల
రరుచిముంచటముంలేదరు.  దాముంత  ఆయనకు
రరుచికరమహైన  ఆహారముం  గరురముంచేగాక,  తన
ఆరోగభ్యాముం  గరురముంచి  కూడ  పెదద్ద  దగరులరు
పటరుక్టోకునల్నిద. 

ఒకనాడ  మముంతిద్రి  సరుధామరుడ  "పప్రిభసూ!

జముంతరువలరు  వేటడి  ఆహారానిల్ని
సముంపాదముంచరుకుముంటయి.  వేట  మాముంసముం
రరుచికరముంగా ఉముండటమేకాక,  ఆరోగభ్యా పరముంగా
కూడ  చాల  విలరువెహైనద  అని  చెబరుతరరు.
తమర  సమసభ్యాకు  వేట  సమాధానముం
ఇసరుత్తముందేమో.  ఒకసార  వేటకు  వెళద్దమా?"

అనాల్నిడ. 

రాజుగారకి  ఆ  ఆలోచన  నచిచ్చముంద.

వేటమాముంసముం తలచరుకొని నోరసూరముంద కూడ.

"సరే!  వెముంటనే  వెళద్దముం"  అని  మముంతిద్రి  వెముంట
అడవికి బయలరుదేరాడ. 

ఎపుప్పడూ తినడమే తపప్ప ఏనాడూ పనిచేయని
నరేముందరుప్రిడ, అడవిలోకి సగముం దసూరముం వెళల్లిసరకి
అలసిపోయాడ.  "మముంతిద్రివరాభ్యా,  చాల
అలసటగా ఉముంద.  కాసేపు ఇకక్కుడ విశప్రిమిముంచిన
తరరువాత  మనముం  వేటనరు  కొనసాగదాద్దముం"

అనాల్నిడ. 

"మహారాజా,  అడవిలో  ఇద  భయముంకరమహైన
పులరులరు,  సిముంహాలరు  సముంచరముంచే  పప్రిదేశముం.

ఇటల్లిముంట  చోట  వేటడవచరుచ్చ  గానీ,

విశప్రిమిముంచడముం  ఏమముంత  మముంచిద  కాదరు.  ఈ
పావ్రాముంతనిల్ని  దాట  వెళల్లిక  మరెకక్కుడహైనా
విశప్రిమిదాద్దముం-  ఇకక్కుడ  వదరుద్ద"  చెపాప్పడ
సరుధామరుడ. 

కానీ మహారాజు వినలేదరు.  "నా వలల్లి  కాదరు"
అని గరురప్రిముం దగ, విలసూల్లి బాణాలసూ పప్రికక్కున పెటక్టో,
ఓ చెటరుక్టోకు చేరగల పడబోయాడ. 

ఆ చెటరుక్టోకు కొదద్ద దసూరముంలోనే ఒక పుల,  తనరు
కూడ విశావ్రాముంతి తీసరుకుముంటసూ ఉముండిముంద.  వళల్లి
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మాటలకు చికాకు పడిముంద ఏమో, అద పెదద్దగా
గాముండిద్రిససూత్త   వళళ్ళు  మీదకి  వచిచ్చముంద.  చేతిలో
ఆయరుధాలరు  లేని  నరేముందరుప్రిడ,  పుల
గాముండిద్రిముంపు  విముంటసూనే  భయముంత  పరరుగరులరు
పెటక్టోసాగాడ.  రాజుగారని  కాపాడటముం  కసముం
ఆయన వెనకే పరరుగరు పెటక్టోడ సరుధామరుడ.

వాళళ్ళు  వెముంట  పడిన  పుల  కొదద్దసేపటకి
విరమిముంచరుకొని తన దారన తనరు పోయిముంద.

అటల్లి వాళళ్ళుదద్దరసూ అడవిని దాట, రాజభ్యాపు
పొలమేరలోల్లిని ఒక ఊరరు చేరరుకునాల్నిరరు. 
నరేముందరుప్రిడ  ఏనాడూ  అముంత  దసూరముం

పరరుగతత్తలేదరు.  ఈ పరరుగరుత ఆయన బాగా
అలసిపోయాడ.  అముంతేకాక  ఆయన
పొవ్రాదరుద్దటరుల్నిముంచీ  ఏమీ  తినలేదరు  కూడనసూ-

దాముంత ఆయనకు విపరీతమహైన ఆకల వేసిముంద.

అలసటతటీ,  ఆకలతటీ   అడగరు
మరుముందరుకు వేయలేకపోయాడయన. 

ఆయనిల్ని  బరుజర్జాగససూత్త,  బద్రితిమిలడతసూ,

అకక్కుడికి దగగరలోనే ఉనల్ని  ఒక ఇముంట వరకూ
చేరాచ్చడ సరుధామరుడ.  ఆ ఇముంట యజమాని
రముంగయభ్యా  మముంచివాడ.  నరేముందరుప్రిడి అవసస్థనరు
చసూసి  అతనరు  కరగపోయాడ.  వాళళ్ళుదద్దరనీ
సాదరముంగా  ఇముంటలోనికి  ఆహాస్వనిముంచి,  తమ
కసముం వముండి పెటరుక్టోకునల్ని  వేడి వేడి భోజనానిల్ని
వాళల్లికు  వడిడ్డిముంచాడ.  ఆకలత
అలమటముంచిపోతరునల్ని  నరేముందరుప్రిడ  తనరు  ఏముం
తిముంటరునాల్నిడ  కూడ  గమనిముంచకుముండనే,

గబగబా  అనల్నిముం  మొతత్తముం  తినేశాడ.

కడపునిముండ మజిర్జాగ తవ్రాగాడ. 

"ఆహా,  రముంగయభ్యా  గారసూ!  మీ  భోజనముం
అమకృతముం  లగా  ఉముంద.  ఇముంత  మముంచి
వముంటకాలని నేనరు ఎపుప్పడూ తినలేదరు.  ఇముంత
గొపప్ప  వముంటకాలని  తయారరుచేయడముం  మీరరు
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ఎకక్కుడ నరుముండి నేరరుచ్చకునాల్నిరరు?  మీరరు మజిర్జాగ
ఇచిచ్చన  పాతద్రిని  ఏ  లోహముంత  తయారరు
చేశారరు?  నేనెపుప్పడూ  మజిర్జాగ  ఇముంత  కమమ్మగా
ఉముండడముం చసూడనే లేదే!  శరుదదమహైన బముంగారరు
పాతద్రిలలో  చేసినా  కూడ,  వముంటలరు  ఇముంత
రరుచిగా అనిపిముంచలేదరు మర!  మీరరు వడిడ్డిముంచిన
ఆకులో  ఏద  రహసభ్యాముం  ఉముందేమో!  అద  ఏ
ఆకు?!"  అని  అడిగాడ  నరేముందరుప్రిడ
సముంబరపడిపోతసూ. 

నరేముందరుప్రిని  మాటలకు చినల్నిగా నవిస్వ "అయాభ్యా,
మేముం వడిడ్డిముంచిన భోజనముం బాగరుముందముంట,  దానికి
కారణముం  మేముం  ఏద  గొపప్పగా  వముండడముం  కేనే

కాదరు-  అసలరు  సముంగతి  ఏమముంట  'మీరరు
ఆకలత  ఉనాల్నిరరు'!  ఆకలత  ఉనల్నివాళళ్ళుకు
చదద్దనల్నిముం  కూడ పరమానల్నిముంల అనిపిసరుత్తముంద.

మీకు  మజిర్జాగనరు  ఇచిచ్చన  ఆ  పాతద్రి,  ఏ
లోహముంతనసూ  చేసిముంద  కాదరు-  అద
మామసూలరు మటక్టో పాతద్రి!  ఇక ఆ ఆకముంటరా,

అద మామసూలరు  విసత్తరాకు!  ఆకలత తిముంట
అనల్నిముం  కూడ  అమకృతముంల  వముంటరుముంద;

అదేపనిగా తిముంట అమకృతముంగా కూడ చేదరుగా
ఉముంటరుముంద.  అయినా  తినల్నిముం  తినడనికి
బముంగారరు  పాతద్రిలముందరుకు,  శరుభద్రిమహైన  ఆకు
సరపోతరుముంద కదా!" అనాల్నిడ రముంగయభ్యా. 
ఇనాల్నిళసూల్లి  తనరు  చేసిన  తపిప్పదముం  ఏమిట
ఒకక్కు మాటరుగా తెలసివచిచ్చముంద,  నరేముందరుప్రిడికి:

'తనరు  రరుచి  వెముంట,  సముంపద  వెముంట  పడడ్డిడ;

ఆకలని  పటక్టోముంచరుకలేదరు!  అసలరు  వముంటకు
రరుచినిచేచ్చద ఆకలే!' 

ఆనాట  నరుముండి  అతనరు  వభ్యారస్థపు  అలవాటల్లినరు
వదలేసాడ.  నిజమహైన రాజుగా పప్రిజాసముంక్షేమముం
కసముం  పాటరుపడడ్డిడ.  కొదద్ద  కాలముంలోనే
'భోజనపిప్రియరుడ'  అనే  అపఖాభ్యాతిని
వదలముంచరుకొని, 'జనపిప్రియరుడ' అయాభ్యాడ.
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పిలల్లిలవిజయముం 
ఉపాయముంత దేనెహైల్నినా సాధముంచచరుచ్చ.  తలచరుకుముంట ఏదహైనా చేయచరుచ్చ.  ఈ కథని చదవి,  ఆనక మీరేముం
చేసాత్తరో చేయముండి! 

రచన : ఆదసూర హహైమవతి, విశావ్రాముంత పప్రిథానోపాధాభ్యాయిని, బెముంగరుళసూరరు. 
"పిలల్లిలరు  తలరుచ్చకుముంట  ఏమహైనాచేయగలరరు  "
అనాల్నిరరు గణితముం మాసాక్టోరరు. 
"వాళళ్ళు మరుఖముం! వాళళ్ళుకు దేశపటముంలో నదరులరు
గరురత్తముంచటమే రాదరు!  ఇముంక  వాళళ్ళుముం  చేసాత్తరరు-
ఉతిత్త మాటలరు!" అనాల్నిరరు చరతద్రి మేసాక్టోరరు. 
"సామ  దాన  భేద  దముండపాయాలని,

ఉపాయాలరు నాలరుగవిధాలరు.  వళల్లి  చేత ఏదహైనా
పని  చేయిముంచేముందరుకు  చరతద్రి  నిరసూపిముంచిన

మముంతవ్రాలరు చాలనే ఉనాల్నియి.  మీకేముం కావాలో
చెపప్పముండి, ఓ ఉపాయముం పనిల్ని మీరరు చెపిప్పన పని
చేయిసాత్తనరు-  చసూదరుద్దరరు"  అనాల్నిరరు  తెలరుగరు
అయభ్యావారరు.
"మీ వలల్లి కాదముండీ! ఊరకే పప్రియాస పడకముండి"

అనాల్నిరరు ఇముంగీల్లిషరు సార్. 

"సరే  పముందముం  కాదాద్దముం.  చెపప్పముండి.  ఏముం
చేయిముంచమముంటరరు?!"  నిటరరుగా
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కూరరుచ్చనాల్నిరరు తెలరుగరు అయభ్యావారరు. 
"సరే, మీరరు అముంతగా అడగరుతరునాల్నిరరు కాబటక్టో
చసూదాద్దముం.   మీద తెలరుగరు  సబెర్జాక్క్టో..   సరే-  మీ
ఏడ తరగతి పిలల్లిల చేత ఒకక్కువముంద పదాభ్యాలరు
అపప్పచెపిప్పముంచముండి-  చాలరు"  అనాల్నిరరు  ఇముంగీల్లిషరు
సార్ కొముంచెముం ఆలోచిససూత్త. 

తెలరుగరు అయభ్యావారరు వెనకిక్కు
తగగలేదరు- "ఓఓ..ఖచిచ్చతముంగా చెపిప్పసాత్తనరు.  పోటీ
పెటరుక్టోకముండి.  గలచిన  పిలల్లిలముందరకీ  మర
మీరరు పిలల్లిల  పముండగ  రోజున  నేనరు  చెపిప్పన
బహుమతరులరు    అముంద  జేయాల,  ఎముంత
ఖరీదహైనా  సరే!  సరేనా?!  ఇముంక  మాట-  ఈ
విషయముంలో  నాకు  మరో  ఉపాధాభ్యాయరుడి

సహకారముం  కూడ  కావాల"అనాల్నిరరు  తెలరుగరు
అయభ్యావారరు. 
"మీ వెముంట నేనరునాల్నినరు తెలరుగరు అయభ్యావారసూ!

ఏలముంట సహకారముం కావాలనాల్ని ఇసాత్తనరు"  అని
డవ్రాయిముంగ్ సార్ మరుముందరుకొచాచ్చరరు. 
"మరముంకేముం?!  మీకు  సహచరరుడ  కూడ
దొరకాడ.  పదముండి  మరుముందరుకు!"  నవాస్వరరు
ఇముంగీల్లిషరు సార్. 

"సరే! ఇక మీద  ఏముం జరరుగరుతరుముంద వెముండితెర
మీద  చసూససూత్తముండముండి"  అని  డవ్రాయిముంగ్  సార్
చెవిలో  ఏద  రహసభ్యాముంగా  చెపిప్ప  నవాస్వరరు
తెలరుగరు అయభ్యావారరు. 

*** 

తరాస్వతి రోజున ఏడ తరగతిలో తెలరుగరు కాల్లిస్- 

"మీలోఎవరెహైనా  వముంద  పదాభ్యాలరు  చెపప్పగలరా?"

అడిగారరు  తెలరుగరు  అయభ్యావారరు.  తరగతిలో
అముంత నిశరబద్దముం. 

"తెలరుగరు పిలల్లిలయరుభ్యాముండి మీకు కనీసముం వముంద
పదాభ్యాలరు  కూడ  రావముంట  నాకు  చాల
అవమానముంగా  ఉముందరా!  ఏడ  తరగతికి
వచాచ్చరరు-  కిప్రిముంద  తరగతరులోల్లి  నేరప్పన  పదాభ్యాలరు
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కూడ  నోటకి  రాకపోవటమేముంటవ్రా,  అసలరు?
మాతకృభాష రానివాడ ఇముంక మాతకృభసూమికి
ఏముం సేవ చేసాత్తడ,  మాతకృమసూరత్తకి   ఏముం సేవ
చేసాత్తడ?  మీ  చదరువముంత  వకృధా  రా!

ఏడతరగతికి  వచిచ్చ,  కనీసముం  వముంద  పదాభ్యాలరు
కూడ రానివాడ అసలరు ననల్నిడిగతే తెలరుగరు
విదాభ్యారదగా పనికేరాడ" కపముంత మరుఖమముంత
ఎరప్రిగా  చేసరుకుని  చిరచిరా  నడిచి
వెళళ్ళుపోయారరు తెలరుగరు అయభ్యావారరు. 

పిలల్లిలముంత తలలరువముంచరుకుని కూరరుచ్చనాల్నిరరు.
"ఏనాడూ పనెల్నితిత్త ఒకక్కు మాట అనని తెలరుగరు
అయభ్యావారరు  ఇవాళళ్ళుముంట,  ఇముంతలగా
తిటక్టోసారరు?" అని అముంత చినల్నిబోయారరు. 

అముంతలో  తరాస్వతి  పీరయడ  డవ్రాయిముంగ్
మేసాక్టోరరు  వచాచ్చరరు.  దగాలరుగా  ఉనల్ని  పిలల్లిల
మరుఖాలరు  చసూసి  "ఏముంటరావ్రా!  అటల్లి
వాడిపోయిన తటకూర కాడలల్లిగా ఉనాల్నిరరు?
ఏముం జరగముందేముంట?" అడిగారరు. 
"మాకు ఏదహైనా రాకపోతే మీరరు చెపాప్పల గద
సార్?!  చెబతే  మేముం  ఏదహైనా  నేరరుచ్చకుముంటముం
కదా?  తెలరుగరు  అయభ్యావారరు  అముంతగా  కపముం
చేసరుకునే అవసరముం ఏమరుముంద?  ఓ పద సారరుల్లి
చదరువకుముంట  వముంద  పదాభ్యాలసూ  వచేచ్చసాత్తయి.

దానిదేమరుముంద,  చినల్ని  తరగతరులోల్లి  నోటకి
వచిచ్చనవే  కదా"  ఫరాభ్యాదరు  చేసరుత్తనల్నిటరుల్లి  అనల్నిద
సరుజన. 

"వముంద  పదాభ్యాల!  బాబోయ్  అనేల్ని?!  నాకూ
వచోచ్చ, రావ?" అనాల్నిరరు డవ్రాయిముంగ్ సార్. 

"లేదరు  సార్,  మాకు వచరుచ్చ,  ఏమముంట అనీల్ని
ఒకక్కుసార  గరురరుత్తకు  రావటల్లిదరు  అముంతే!"

చెపాప్పడ వినీష. 

"గరురరుత్తముంచరుకునేముందరుకే అయితే మారగముం ఒకట
ఉముంద  నా  దగగర-"  అముంటసూ  ఒక  ఉపాయముం
చెపాప్పరరు డవ్రాయిముంగ్ సార్- 

అముంతే!  మరరునాట  నరుముంచీ  ఊరముంత  మార
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పోయిముంద. 

ఏడ  తరగతి  పిలల్లిలముందరసూ  వేరరువేరరు
గరుముంపులయాభ్యారరు.  ఒకక్కు  గరుముంపులోనసూ
ఐదరుగరురరు పిలల్లిలరు. ఉదయానేల్ని అనిల్ని గరుముంపుల
వాళసూళ్ళు  బయలేద్దరారరు-  బకక్కుటసూల్లి,  బద్రిషరుష్షులసూ,

రముంగరులసూ పటరుక్టోకొని. వాళళ్ళు వెనకనే సాయముంగా
డవ్రాయిముంగ్  సార్..  గరుళళ్ళు  దగగర,  మారెక్కుట
దగగర,  ఆఫీసరుల  మీద,  నాలరుగ  దారరుల
కూడళళ్ళులో-  ఖాళ  ఎకక్కుడ  కనిపిసేత్త  అకక్కుడ-

గోడల  మీద,  ఎవరకి  వాళరుళ్ళు  రాసరుకొచిచ్చన
పదాభ్యాలల్ని  చసూసి  రాసేశారరు.  సరుమతీ
శతకముంలోముంచి,  వేమన శతకముంలోముంచి,  భాసక్కుర
శతకముంలోముంచి  మముంచి  మముంచి  పదాభ్యాలరు;  ఇవి
కాక  బాల  రామాయణముంలోముంచి  కొనిల్ని,
భగవదగతలోముంచి  కొనిల్ని  శ ల్లికాలరు-  రోజు  తిరగ
సరకి  ఊళళ్ళు  గోడలనీల్ని  రముంగరు  రముంగరుల
పదాభ్యాలత నిముండిపోయాయి. 

మరరునాట నరుముండి  పప్రితిరోజూ పొవ్రాదరుద్దనే  పిలల్లిల
జటరుల్లి ఒకక్కు గోడ మరుముందరు నిలబడి దాని మీద
పదాభ్యాలల్ని పదసారరుల్లి -అకక్కుడే నిలరుచరుని- గటక్టోగా-

చదవసాగాయి.  ఆ  సమయముంలో  అటరుగా
పోయవాళల్లిముంత  ఆగ,  వళరుళ్ళు  పాడేద  విని,

వాళసూళ్ళు  పలకి,  'బలే  పిలల్లిలరు!'  అని
మచరుచ్చకుముంటసూ  పోయవాళరుళ్ళు.  కొముందరెహైతే
'బాగరునెహైల్ని,  ఇవి మా ఇముంటల్లి వాళల్లికీ నేరప్పసాత్తముం"

అని కాగతలోల్లి వావ్రాసరుకుని పోసాగారరు. 
ఇటల్లి పప్రితి రోజూ ఉదయానేల్ని ఊరరు ఊరముంత
ఈ జటల్లికసముం ఎదరురరు చసూడటముం మొదలహైముంద.

పిలల్లిలత  పాటరు  గొముంతరు  కలప  పెదద్దలసూ
చాలమముంద  తయారయాభ్యారరు.  సాయముం-

కాలలరు  రచచ్చబముండ  దగగర  పదాభ్యాలరు
వినబడసాగాయి.  చెరరువల  దగగర  నీళరుళ్ళు
మరుముంచరుకుముంటసూ, మముంచినీట బావలోల్లి  నీళరుళ్ళు
చేదరుకుముంటసూ పదాభ్యాలరు  అపప్పగముంచరుకసాగారరు
ఆడవాళరుల్లి.   మసూడ నెలలోల్లి   వముందకు పెహైగా
పదాభ్యాలరు-  పిలల్లిలకే  కాక  పెదద్దలకు
కూడ- వచేచ్చశాయి!  

మసూడ నెలలరు పూరత్తయిముంద:  పిలల్లిల పముండగ
వచిచ్చముంద. ఏడ తరగతి వాళల్లికే కాదరు- బడిలోని
పిలల్లిలముందరకీ-  పదభ్యా  పఠన  పోటీలరు  పెటక్టోరరు.
"విజేతలకు మేమసూ బహుమతరులసాత్తముం"  అని
మరుముందరుకొచాచ్చరరు,  ఒక  సముంసస్థ  వాళరుళ్ళు.  పదభ్యా
పఠన  పోటీలరు  మొదలయాభ్యాయి.   పాలగనల్ని
పిలల్లిలముందరసూ  వముంద  పదాభ్యాలరు  చెపాప్పరరు.
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నిరాస్వహకులరు  ఆశచ్చరభ్యా  పోయారరు.  పప్రిథమ,

దస్వతీయ,  తకృతీయ బహుమతరులరు ఎవరెవరకి
ఇవాస్వలో తెలీక తికమక పడడ్డిరరు. 
పిలల్లిల  ఉతత్సాహానిల్ని  చసూసి  ఇముంగీల్లిష  సార్
మరుచచ్చట  పడడ్డిరరు.  తెలరుగరు  అయభ్యావారరు
మరుసిమరుసిగా నవస్వకుముంటసూ "వముంద పదాభ్యాలరు
నోటకి  రాని  పిలల్లిలవస్వరసూ  లేరరు  కనరుక,

ఇపుప్పడిక  అముందరసూ  పదాభ్యాలరు  రాయాల.

ఎవరెహైతే  తపుప్పలేల్లికుముండ  వావ్రాసాత్తరో  వారకి
బహుమతి" అని పప్రికటముంచారరు. 
"ఓఓ  రాసాత్తముం"  అని  పిలల్లిలముంత  పదాభ్యాలరు
వావ్రాసరుత్తముండగా,  గావ్రామసరుత్తలరు  వచాచ్చరరు-  "మేమరు
కూడ చెపాత్తముం సార్,  పదాభ్యాలరు!  మాకూ పోటీ
పెటక్టోముండి గదా!" అముంటసూ. 

వాళళ్ళు  ఉతత్సాహముం  చసూసి  సముంసస్థ  వాళరుళ్ళు
మరురసిపోయారరు-  "ఈ  ఊళళ్ళువాళల్లిని
చసూసరుత్తముంట బలే ఉముంద-  పెదద్దలకు కూడ పదభ్యా
పఠనముం  పోటీనట!  బహుమతరులట!

కానివస్వముండి"  అని ఉతత్సాహ పరచారరు.  ఊళళ్ళు
ఎకక్కుడకక్కుడి వాళసూళ్ళు వచిచ్చ పదాభ్యాలరు చెపాప్పరరు. 
ఆరోజు  జరగన  పోటీలరు  అసలరు  పోటీలరు
కావ! పిలల్లిలముంత ఒకక్కు తపుప్ప కూడ లేకుముండ
రాసారరు!  పెదద్దలముంత  ఒకక్కు  తపూప్ప  లేకుముండ
పదాభ్యాలరు  పాడరరు!  దాముంత  పప్రితివారకీ 
బహుమతరులరు వచాచ్చయి మర! 

మరరునాడ  అనిల్ని  పపరల్లిలోనసూ  ఆ  ఊర
పదభ్యాపఠనానిల్ని గరురముంచిన కధనాలరు వచాచ్చయి.

అనిల్ని  పతిద్రికలోల్లినసూ ఆ  బాలవరరుల  వారత్తలే!

పదాభ్యాలరు వావ్రాసిన గోడ చితవ్రాలరు అటల్లి పతిద్రికలోల్లికీ
ఎకాక్కుయి. 

తెలరుగరు  అయభ్యావార ఒకక్కు మాట,  డవ్రాయిముంగ్
సార్ ఇచిచ్చన కొముంచెముం ఉతత్సాహముం- 

కతరులనీల్ని  కలసి  లముంకకు  వారధ  కటక్టోనటరుల్లి
ఊరరు ఊరముంత వముందపదాభ్యాలరు నేరరుచ్చకవటముం-

బలే ఉముంద కదసూ?! 

మరచా!

డకక్టోర్: మతి మరరుపుకు ఇచిచ్చన మముందరులరు సరగా వాడరా?

రోగ: ఏద ఎపుప్పడ వాడలో గరురరుత్తరాక మానేశానముండి!

     -ఏడవ తరగతి పిలల్లిలరు, మోడల ససూక్కుల, సికపలల్లి.
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శప్రివణరుడి కథ 
గాముంధ పిలల్లివాడిగా ఉనల్నిపుప్పడ ఆయనిల్ని చాల పప్రిభావితముం చేసిన కథ ఇద. "శప్రివణరుడ,  హరశచ్చముందరుప్రిడ-

వళళ్ళుదద్దరసూ  నాకు ఆదరారలరు" అని చెపుప్పకునేవాడయన. 

సేకరణ : శ్రీ పిడూర కకృషష్ణమసూరత్త గారరు, విశావ్రాముంత సహాయ సముంచాలకులరు, వభ్యావసాయశాఖ.

చినల్నిపుప్పడ  మనలల్ని  జాగప్రితత్తగా
కాపాడకుముంటసూ,  పెముంచి  పెదద్ద  చేసాత్తరరు
అమామ్మనానల్నిలరు.   మనముం  పెదద్దయభ్యాసరకి,

వాళళ్ళుమో  ఇముంక  మరుసలవాళళ్ళువతరరు-
కద్రిమముంగా వాళల్లి పనరులరు వాళరుళ్ళు చేసరుకలేనముంత
బలహీనముం  అయిపోతరరు.  అలముంటపుప్పడ
'వాళల్లినరు  కనిపెటరుక్టోకొని  ఉముండటముం,  వాళల్లి
ఇషక్టోలనరు గమనిముంచరుకొని మలగటముం, వాళల్లికు

కషక్టోముం  కలగకుముండ  చసూసరుకవటముం  మన
బాధభ్యాత.  అదే  ధరమ్మముం'  అని  చెపాత్తడ
శప్రివణరుడ. 

అనగనగా  ఎపుప్పడ  రామాయణకాలముంలో,

పరరుల్లి  తెలీని  మరుని  దముంపతరులరు  ఒకరరు
నివసిససూత్త  ఉముండేవాళరుళ్ళు,  ఓ  అడవిలో.

వయసరు మీద పడతరునాల్ని వాళల్లికు సముంతనముం
మాతద్రిముం  కలగలేదరు.  ఇదద్దరసూ  చాల  చాల

పురాణ బాలలరు
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తపసరుత్సా  చేసాక,  చివరకి  వాళళ్ళు  కరక
ఫలముంచిముంద.  వాళల్లిక  చకక్కుని  కొడకు
పుటక్టోడ. 

అతనికి   'శప్రివణరుడ'  అని  పరరు  పెటక్టోరరు
వాళరుళ్ళు.  లేకలేక  పుటక్టోన  కొడకు  గదా,

అముందరుకని  వాడిని  అలల్లిరరు  మరుదరుద్దగా
పెముంచారరు.  రకరకాల  విదభ్యాలరు,  మముంచి
సముంగతరులరు నేరాప్పరరు. 
అయితే,  శప్రివణరుడికి పదహారేళరుళ్ళు వచేచ్చసరకి,

వాడి అమామ్మనానల్నిలదద్దరసూ  పూరత్తగా  మరుసల
వాళల్లియిపోయారరు.  నడక  తగగముంద;  బలముం
తగగముంద; వాళల్లి కముంట చసూపు కూడ కద్రిమముంగా
మముందగముంచిముంద.  చసూససూత్త  చసూససూత్తముండగానే
వాళరుళ్ళు గరుప్రిడిడ్డివాళల్లియిపోయారరు.  ఇపుప్పడ ఆ
తలల్లితముండప్రిలకు  అనీల్ని  శప్రివణరుడే.  వాళరుళ్ళు
ఎకక్కుడికి వెళళ్ళులనాల్ని శప్రివణరుడ ఉముండల. ఏముం
కావాలనాల్ని  అనీల్ని  శప్రివణరుడే  తెచిచ్చ
అముందముంచాల.  

శప్రివణరుడ  చాల  మముంచివాడ.  మరుసల
తలల్లిదముండప్రిల  అవసస్థనరు  అరస్థముం
చేసరుకునల్నివాడ.  కముంటకి  రెపప్పలగా
చసూసరుకునేవాడ వాళల్లినరు. 

అయితే  ఒక  రోజున  శప్రివణరుడి
తలల్లిదముండప్రిలకు ఒక కరక కలగముంద- "కాశీకి
పోవాల;  గముంగలో  సాల్నినముం  చేయాల;  వలహైతే
అకక్కుడే  ఉముండిపోవాల"  అని.  ఆ  రోజులోల్లి 
కాశీకి  వెళళ్ళుటముం  అనేద  చాల  పెదద్ద  పని.

రవాణా సౌకరాభ్యాలరు ఏవ  ఉముండేవి కావ;  దార
కఠినముంగా ఉముండేద; అనేక అడవలరు, నదరులరు
దాటరుకొని  పోవాలత్సా  వచేచ్చద.  వాళళ్ళు
మరుసలవాళరుళ్ళు-  నడవలేరరు;  పెహైగా
చసూపుకూడ  లేని  వాళరుళ్ళు.  వాళళ్ళునరు  కాశీకి
చేరచ్చటముం అనేద శప్రివణరుడికి ఏమముంత సరులభముం
కాదరు.  అయినా శప్రివణరుడ వాళల్లి  మాటనరు
కాదనలేదరు.  ఎలగహైనా  సరే,  వాళల్లి  కరకనరు
తీరాచ్చలనరుకునాల్నిడ. 

కావడిని ఒకదానిల్ని తయారరు చేసరుకునాల్నిడ.

కావడి అముంట తెలరుసరుగా,  ఐదారరు అడగరుల
పొడవనల్ని  గటక్టో  వెదరురరు  బొముంగరు  ఒకదానిల్ని
తీసరుకొని,  దానికి  రెముండవెహైపుల  తళల్లిత
తకక్కుడలరు  కటరుక్టోకవాల.  ఆ  తకక్కుడలోల్లి
బరరువలరు  పెటరుక్టోకుముంట,  కావడి  కటక్టోనరు
భరుజానికతరుత్తకొని  నడవచరుచ్చ.  శప్రివణరుడ
అటల్లిముంట  కావడిలో  అమామ్మనానల్నిలనరు
చెరొకవెహైపునా  కూరొచ్చబెటరుక్టోకొని,  కావడిని
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మోసరుకొని,  కాలనడకన  పప్రియాణముం
సాగముంచాడ.  ఎముండనరు,  వాననరు,  శప్రిమనరు,
అలసటనరు  దేనీల్ని  లకక్కుచేయలేదరు-
'అమామ్మనానల్నిల  కరకనరు  నెరవేరాచ్చల'

అనల్నిదొకక్కుట  అతని  సముంకలప్పముం.  అటల్లి
బయలరుదేర  కొముండలరు,  నదరులరు,  వాగరులరు,
వముంకలరు  దాటరుకుముంటసూ  పోయి  మలల్లిగా
అయోధాభ్యా రాజభ్యాపు సరహదరుద్దలోల్లి ఉనల్ని అడవి
ఒకదానిలోకి పప్రివేశముంచాడ. 

మధాభ్యాహల్నిముం అయిభ్యాముంద. శప్రివణరుడి
తలల్లిదముండప్రిలకు  బాగా  దాహముం  అయిభ్యాముంద-

"ఎకక్కుడహైనా  మముంచినీళరుళ్ళు  దొరరుకుతయమో
చసూడ నాయనా"  అనాల్నిరరు వాళరుల్లి.  సరేనని

వాళల్లినరు ఎతరుత్తకొసరుత్తనల్ని కావడిని కిప్రిముందకి దముంచి,

సరకాయ బరురప్రినరు చేతపటరుక్టోకొని, నీళళ్ళుకసముం
వెతరుకుతసూ  బయలరుదేరాడ   శప్రివణరుడ.

దగగరోల్లినే ఒక సరసరుత్సా కనబడిముంద.  సరసరుత్సాలో
నీళరుల్లి  నిశచ్చలముంగా,  తేటగా  ఉనాల్నియి.

శప్రివణరుడ కిప్రిముందకి వముంగ కూరొచ్చని, సరకాయ
బరురప్రిలోకి  నీళరుళ్ళు  నిముంపుకసాగాడ.  నీళరుళ్ళు
లోపలకి  పోతరుముంట  సరకాయ  బరురప్రి
'బరుడబరుడ'మని శబద్దముం చేసరుత్తనల్నిద.  

సరగాగ  అదే  సమయానికి  వేటడతసూ
అటరువెహైపుగా  వచాచ్చడ,  అయోధభ్యా  రాజు-

దశరథరుడ.   దశరథరుడ  అపప్పటకి  ఇముంకా
కురప్రివాడ.  'శబద్ద  భేద'  అనే విదభ్యానరు సాధన
చేసరుత్తనాల్నిడ.  లక్షాభ్యానిల్ని  చసూడకనే,

అటరువెహైపునరుముండి వసరుత్తనల్ని శబాద్దనిల్ని బటక్టో బాణముం
వదలటముం,  లక్షాభ్యానిల్ని  ఛేదముంచటముం-  దనిల్ని
'శబద్దభేద'  అనేవాళరుళ్ళు.  దశరథరుడికి శప్రివణరుడ
కనిపిముంచలేదరుగానీ,  బరుడబరుడమని  శబద్దముం
వినబడిముంద.  'జముంతరువేద  నీళరుళ్ళు
తవ్రాగరుతరునల్నిద'  అనరుకునాల్నిడ  రాజు.

అటరువెహైపుగా  గరుర  పెటక్టో  బాణముం  వదలడ.

బాణముం  నేరరుగా  వెళళ్ళు  శప్రివణరుడి  గరుముండకు
గరుచరుచ్చకునల్నిద!   'హా!'  అని  అరచి  కిప్రిముంద
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పడిపోయాడ ఆ పిలల్లివాడ! 

శప్రివణరుడిద  పెదద్ద  మనసరు.  తన  పావ్రాణాలరు
పోతరునాల్నియని  అతనికి  అరస్థమహైముంద.  'తనరు
చనిపోతే  పరేల్లిదరు-  కానీ  తన  తలల్లిదముండప్రిల
గతి?!  వాళరుళ్ళు  మరుసలవాళరుళ్ళు,  పెహైగా  చసూపు
లేని వాళరుళ్ళు.  తనరు లేకపోతే వాళల్లికు ఎవరరు
దకుక్కు?'  ఆ  ఆలోచనతట  అతని  కళరుళ్ళు
మసకబారాయి. 

అరరుపునరు  వినగానే  దశరధరుడి  గరుముండలరు
గరుభేలరుమనాల్నియి.  గబగబా  పరరుగతరుత్తకొ-

చాచ్చడ.  కిప్రిముందపడి  కొటరుక్టోకుముంటరునల్ని
శప్రివణరుడిని చసూసి కళళ్ళునీళరుళ్ళు పెటరుక్టోకునాల్నిడ.

సిగరుగతటీ,  బాధతటీ  కుముంచిముంచరుకు
పోయాడ.  శప్రివణరుడిని  ఒడిలోకి  ఎతరుత్తకొని
పప్రిథమ చికితత్సా చేసేముందరుకు పప్రియతిల్నిముంచాడ.

"ననరుల్ని  క్షమిముంచరు-  శబద్దముం  విని  ఇదేద
జముంతరువనరుకునాల్నినరు"  అని  మళళ్ళు  మళళ్ళు
వేడకునాల్నిడ. 

పావ్రాణాలరు పోతరునాల్ని,  శప్రివణరుడ దశరథరుడిని
ఊరడిముంచాడ  తపప్ప  అతని  మీద
కపగముంచరుకలేదరు.  "మా  అమామ్మ  నానల్నిలరు
గరుప్రిడిడ్డివాళరుళ్ళు;  మరుసలవాళరుల్లి.  పూరత్తగా  నా

మీదనే  ఆధారపడి  జీవిసరుత్తనాల్నిరరు.  ఇపుప్పడ
వాళళ్ళుకు  దాహముం  వేసరుత్తనల్నిద.  వాళళ్ళుకసమని
నీళరుళ్ళు తీసరుకళరుత్తముంట ఇల అయిభ్యాముంద.  ఇముంక
నా  పావ్రాణాలరు  నిలేచ్చటరుల్లి  లేవ.  అదేమముంత
మరుఖభ్యాముం కాదరు గానీ, ఇక మీద వాళరుళ్ళు ఎల
బద్రితరుకుతరో  అనే,  చిముంత  వేసరుత్తనల్నిద"

అనాల్నిడ శప్రివణరుడ. 

"నీ తలల్లి  దముండప్రిల  సముంగతి మరచిపో,  వాళల్లి
బాధభ్యాత  నాద.  మరుముందరు  నీ  గాయముం
మానప్పటముం  గరురముంచి  చసూసాత్తనరు"  అనాల్నిడ
దశరథరుడ. 

శప్రివణరుడ ఒపుప్పకలేదరు. నీరసముంగా నవిస్వ,
"లభముం లేదరు.  నా పావ్రాణాలరు ఇముంక రెముండ
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క్షణాలలో  పోతరునాల్నియి.  మీరరు
చేయగలగముంద  ఒకక్కుట-  మీరరు  వదలన
బాణపు మరులరుకు గరుచరుచ్చకొని చాల నొపిప్పగా
ఉముంద.  కాసత్త  ఆ  బాణానిల్ని  లగశారముంట నా
వేదన  ఉపశమిసరుత్తముంద.  నేనరు  ఇముంకొముంచెముం
సరుఖముంగా మరణిసాత్తనరు. ఆలసభ్యాముం చేయకముండి.

ఆ వెముంటనే  ఈ సరకాయ బరురప్రిలో  నీళరుళ్ళు
తీసరుకళళ్ళు  మా  అమామ్మనానల్నిల  దాహముం
తీరచ్చముండి.  పాపముం  వాళరుళ్ళు  నాకసముం  ఎదరురరు
చసూసరుత్తముంటరరు-  వాళల్లికు  నా  మరణ  వారత్త
తెలయజేయముండి.  ఆ  తరాస్వత  విధని
అనరుసరముంచి ఏమహైనా చేయచరుచ్చ"  అనాల్నిడ.

దశరథరుడ  బాణానిల్ని  బయటకి  లగన
వెముంటనే శప్రివణరుడ చనిపోయాడ. 

దశరథ  మహారాజు  తల  వాలరుచ్చకొని
కనీల్నిరరుమరునీల్నిరరుగా  ఏడచ్చడ.  ఆపెహైన  ఒక
నిశచ్చయానికి  వచిచ్చ,  శప్రివణరుడి  శరీరానిల్ని
అకక్కుడే  విడిచి,  సరకాయ  బరురప్రి  వేత
పటరుక్టోకొని  శప్రివణరుడి  అమామ్మనానల్నిల  దగగరకి
వెళళ్ళుడ. 

అడగరుల శబద్దముం వినగానే "నాయనా, శప్రివణా!

ఇముంత ఆలసభ్యాముం అయిభ్యాముందేమిరా?" అడిగాడ

శప్రివణరుడి తముండిద్రి. 
"ఇవి  మా  శప్రివణరుడి  అడగరులరు  కావ.

ఎవరద?  ఎవరరు  నరువస్వ?-"   అడిగముంద
శప్రివణరుడి  తలల్లి,  అడగరులల్ని  బటక్టో
అపరచితరుడిని గరురరుత్తపడతసూ. 

"నమసాక్కురముం  తలీల్లి,  నా  పరరు  దశరథరుడ.

మీకు  ఈ  నీళరుళ్ళు  ఇమమ్మని  పముంపాడ  మీ
అబాబ్బయి" అనాల్నిడ దశరథరుడ సిగరుగగా. 

"వాడేడి?  వాడికేమహైముంద?  వాడముందరుకు
రాలేదరు?" అడిగముంద తలల్లి, అనరుమానముంగా. 

దశరథరుడ మారరు చెపప్పకుముండ సరకాయ
బరురప్రినరు  అముందముంచబోయాడ.  వాళరుల్లి  దానిల్ని
అముందరుకనేలేదరు. 
"మావాడ  రావాల.  వాడికేద  అయిభ్యాముంద.

లేకపోతే  ఇముంత  సేపు  మమమ్మలల్ని  విడిచి
ఏనాడూ  పోలేదరు  వాడ.  నిజముం  చెపుప్ప.
నరువేస్వ  ఏద  చేశావ  వాడిని.  కదసూ?  ఏముం
చేశావ  చెపుప్ప!"  కపముంత  ఊగపోయాడ
శప్రివణరుడి తముండిద్రి. 
ఇక చేసేద లేక,  జరగముందముంత వివరముంచాడ
దశరథరుడ. 

శప్రివణరుడి  తలల్లిదముండప్రిలరు  విపరీతముంగా
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ఏడచ్చరరు.  "అమాయకుడహైన  మా
కుమారరుడిని మానరుముండి దసూరముం చేసిన ఈ
పాపముం ఊరకే పోదరు.  రాజా!  నరువస్వ కూడ
మాలగానే పుతద్రి  శకముంత మరణిసాత్తవ.  నీ
కొడకు నీ నరుముండి దసూరముం అవతరుముంట,  ఆ
దరు:ఖానిల్ని  భరముంచలేక  నీ  గరుముండ
ఆగపోతరుముంద.  పుతద్రిశకముం  ఎల  ఉముంటరుముంద
అపుప్పడ  కానీ  నీకు  అరస్థముం  కాదరు"  అని
శపిముంచారరు.  దశరథరుడ  ఎనిల్ని  రకాలరుగా
ఊరడిముంచాలని  పప్రియతిల్నిముంచినా
శాముంతిముంచలేదరు  వాళరుళ్ళు.  కొదద్ద  సేపటల్లినే
వాళళ్ళుదద్దరసూ  కూడ  గరుముండలరు  పగల
చనిపోయారరు! 
తెలసి చేసినా, తెలయక చేసినా- తపుప్ప తపప్ప!

దాని  ఫలతలనరు  మనముం  అనరుభవిముంచక
తపప్పదరు.  తన  తపుప్పనరు  గరురత్తముంచిన
దశరథరుడ  శప్రివణరుడికీ,  అతని
తలల్లిదముండప్రిలకూ విధ పూరస్వకముంగా అముంతిమ
సముంసాక్కురాలరు  నిరస్వహిముంచి,  బరరువెకిక్కున
హకృదయముంత రాజధానికి చేరరుకునాల్నిడ. 

ఆ  తరాస్వత  చాల  సముంవతత్సారాలకు  గానీ
అతనికి పిలల్లిలరు పుటక్టోలేదరు.  లేక లేక పుటక్టోన
శ్రీరామరుడి  మీద  విపరీతమహైన  ఇషక్టోనిల్ని
పెముంచరుకునాల్నిడ దశరథరుడ.  ఆ రామరుడ
పెదద్దయి,  సతతటీ,  లక్ష్మణరుడితటీ అడవికి
పోతరుముంట,  ఆ  బాధకు  తటరుక్టోకలేక
చనిపోయాడ చివరకి! 

అతికే అబదదముం!

ఒక అమరకావాడ, ఒక జపాన్ వాడ, ఒక ఇముండియావాడ మాటల్లిడకుముంటరునాల్నిరరు:
అమరకా వాడ: మొటక్టోమొదట చముందరుప్రినిపెహై కాలరుమోపిముంద మా దేశముం వాళల్లి!
జపాన్ వాడ: మొటక్టోమొదట అముంగారకునిపెహై  కాలరు మోపిముంద మా వాళల్లి!
ఇముండియా వాడ: మొటక్టోమొదట ససూరరుభ్యానిపెహై కాలరుమోపిముంద మా దేశముం వాళల్లి!
జపాన్, అమరకా వాళరుల్లి: ఆ అదేముంట, ససూరరుభ్యాడ వేడిగా ఉముంటడ కదా?

ఇముండియా వాడ: తెలరుసరు! అముందరుకే రాతిద్రి పూట వెళల్లిరరు మా వాళరుళ్ళు!
                                                                                                        c. గరీష, ఎనిమిదవ తరగతి, గరుముండవార పలల్లి
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ఏముం జరగముంద? 
రచన:అఖిల కుమార్, ఇముంటరీమ్మడియట, భవానీపురముం, విజయవాడ, కకృషష్ణ జిలల్లి. 

ఎపప్పటలగ  ఆఫీస్ కు  వెళల్లిడనికి  రెడీ
అవతరునాల్నిడ సాయి.  ఇముంట బయట తన
కారరు పార్క్కు చేసి ఉముంద. 

సాయి  ఇముంట  పప్రికక్కునే  ఉముంటడ  శ్రీరాముం.

చాల  సేల్నిహముంగా  మాటల్లిడతడ.  రోజూ
సాయముంతద్రిముం  ఆఫీసరునరుముండి  రాగానే  సాయి,

శ్రీరాముం  ఇదద్దరసూ  కలసి  ఏవ  మరుచచ్చటరుల్లి
పెటరుక్టోకుముంటసూ ఉముంటరరు. ఇదద్దరకీ ఇముంకా పెళళ్ళు
కాలేదరు;  ఇదద్దరసూ  ఎవరకి  వాళరుళ్ళు  వముంట
చేసరుకుముంటరరు;  దాముంత   ఏవ  పపుప్పల
కసమసూ,  ఉపుప్పల కసమసూ కూడ తరచరు

ఇదద్దరసూ కలరుసరుత్తముంటరరు, ఉదయముం ఆఫీసరులకి
వెళళ్ళుమరుముందరు కూడ. 

ఆరోజు అపప్పటకే  బాగా ఆలసభ్యాముం  అయిముంద
సాయికి.  హడవిడిగా  టఫన్  చేసి,  బాకుత్సా
సరరుద్దకునేముంతలో  తలరుపు  చపుప్పడయిముంద.

కాలముంగ్ బెల మోవ్రాగముంద. 

"వసరుత్తనాల్ని!"  అముంటసూ తలరుపు తీసిన సాయి
నిరార్ఘముంతపోయాడ-  ఎదరురరుగరుముండ  ఇదద్దరరు
పోలీసరులరు-  చేతిలో  బేడీలత  నిలబడి
ఉనాల్నిరరు. 

అపరాధ పరశధన
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"నీ పరరు?" అడిగారరు వాళరుళ్ళు. 
"సాయి" 

"ఇముంట పరరు?" 

"మకక్కుల" 

"మకక్కుల  సాయి-  వడే-  రాసరుక"  అనాల్నిడ 
పోలీసరు.  రెముండవాడ  ఏద  శప్రిదదగా
రాసరుకునాల్నిడ. 

"తముండిద్రి పరరు?" అడిగారరు. 
చెపాప్పడ  సాయి.  "ఎముందరుకముండీ
అడగరుతరునాల్నిరరు? ఏమయిముంద?" 

"నీకు  తెలీదా?  పద,  సేక్టోషనరుకు.  సార్
రమమ్మముంటరునాల్నిరరు" 
"ఏ సార్?" 

"పప్రిధానమముంతిద్రిగారరు.  నీ  కసముం  పప్రిధాని
సస్వయముంగా కబరురరు  పముంపుతరునాల్నిరరు  రా,  నీ
పెళళ్ళు  చేసాత్తరట!  పలల్లికీ  పముంపారరు;  ఎకిక్కు
రమమ్మముంటరునాల్నిరరు!  మరాభ్యాదగా  వసాత్తవా,

రావా?!"  చెయభ్యాతత్తడ  పోలీసరు.  సాయి
ఇముంకేమీ  అడగకుముండ  వాళల్లి  వెముంట
బయలరుదేర పోయాడ. 

పోలీస్  సేక్టోషనోల్లి  సాయిని  నేరరుగా  దొముంగలల్ని

ఉముంచే చోటకి తీసరుకళళ్ళు నిలబెటక్టోరరు.  యసహైత్సా
వచిచ్చ  అడిగాడ.  "నరువేస్వ  కదా,  సాయి?

APZX 54321 కారరు నీదేనా?" అని. 

"అవనముండీ,  ఏముంట  సముంగతి?"  అడిగాడ
సాయి, మరాభ్యాదగా. 

"అద  నేనరు  అడగాల-  ఏముం  చేసావరా,

వాడిని?" 

"ఎవరని సార్?" 

"వామోమ్మ,  వామోమ్మ!ఎముంత  చకక్కుగా
అడగరుతరునాల్నివమామ్మ!  నముంగనాచిలగా?

మరాభ్యాదగా  చెపుప్ప-  ఏముం  చేశావ  వాడిని?

ఎముందరుకు చముంపావ?" 

"ఎవరని?!  నేనరు ఎవస్వరనీ ఏమీ చెయభ్యాలేదరు
సార్!" 

"ఇదగో, నేనరు నీలముంట వాళల్లిని లకక్కు లేనముంత
మముందని చసూశానరు. అసలరు నీలగా కముండలరు
పెముంచేవాళల్లిముంట  నాకు  తెగ  మముంట.  నీ
కముండలనీల్ని  వదలముంచేసాత్తనరు-  మరాభ్యాదగా
శ్రీరాముంని  ఏముం  చేసావ  చెపుప్ప-  ఎముందరుకు
చముంపావ వాడిని?" 

సాయి  నిరార్ఘముంతపోయాడ.  తనరు  శ్రీరాముంని
చముంపటమేమిట? 
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కానీ పోలీసరులరు అతని మాటలరు వినలేదరు.
ఇషక్టో ముంవచిచ్చనటరుల్లి  లఠీలత  చితక  బాదారరు.
మళళ్ళు మళళ్ళు  బెదరముంచారరు-  నిజముం చెపప్పమని.

కానీ తనరు ఏముం చెపప్పగలడ?  శ్రీరాముంని తనరు
చసూసిముంద నినల్ని  రాతేద్రి.  అతనిల్ని ఎవరరు  చముంపి
ఉముంటరరు? ఎముందరుకు చముంపారరు? 

వాళల్లి  మాటల  వలల్లి  సాయికి  సముంగతేముంట
కొముంచెముం కొముంచెముంగా అరస్థమహైముంద.  "నినల్ని  రాతిద్రి
శ్రీరాముం హతభ్యాకు గరురయాభ్యాడ.  హముంతకులరు
తమరు ఉపయోగముంచిన కతిత్తని తనరు అకక్కుడ
నిలపి  ఉముంచిన  కారరు  డికీక్కులో  పడేసి
పోయారరు.  ఆ  సమయానికి  తన  కారరు
డికీక్కుకి  తళముం  వేసి  లేదరు.  ఉదయానేల్ని
పోలీసరులకు ఆ సమాచారముం అముంద,  వాళరుళ్ళు
అకక్కుడికి  చేరరుకునాల్నిరరు.  పోలీసరు  కుకక్కులరు
వాసన  పటక్టో,  కారరు  డికీక్కుని  చసూపిముంచాయి.

అముందరుకని  పోలీసరులరు  ఇపుప్పడ  తనని
అనరుమానిసరుత్తనాల్నిరరు.." 
ఆ  రోజముంత  పోలీసరులరు  సాయిని
రకరకాలరుగా  వేధముంచారరు.  సాయి ఒళళ్ళుముంత
హూనముం  హూనముం  అయిభ్యాముంద.  సాయముంతద్రిముం
అవతరుముండగా  ఇదద్దరరు  పోలీసరులరు  వచిచ్చ

అతనిల్ని  జడిర్జా  గార  దగగరకి  తీసరుకళళ్ళురరు.
జడిర్జాగారరు  అడిగారరు-  "చసూసరుత్తముంట
మరాభ్యాదసరుత్తడిలగా ఉనాల్నివ. హతభ్యా ఎముందరుకు
చేసావ?"  అని.  సాయి కళళ్ళు నీళళ్ళు పరభ్యాముంతముం
అయిపోయి  ఆయనకు
మొరపెటరుక్టోకునాల్నిడ-  "సర్,  నేనరు
అమాయకుడిని.  హముంతకులవరో  ఆ  కతిత్తని
తెచిచ్చ  నా  కారరు  డికీక్కులో  వేసి  ఉముంటరరు.
డికీక్కుకి  తళముం  వేసి  లేదరు  కదా.  ననరుల్ని
కాపాడముండి" అని. 

జడిర్జాగారరు  పోలీసరులనరు  అడిగారరు-  "ఇతని
వేలమరుదద్రిలరు  తీసరుకునాల్నిరా?  అవి  హతభ్యా
పప్రిదేశముంలోని  వేలమరుదద్రిలత
సరపోయాయా?" అని. 

"తీసరుకునాల్నిముం  సర్,  కానీ  అకక్కుడనల్ని
మరుదద్రిలరు  వేరరు,  ఇతని వేల మరుదద్రిలరు  కావ
అవి" చెపాప్పరరు పోలీసరులరు. 
"మర  మీ  కుకక్కులరు  ఇతనిల్ని  గరురరుత్తపటక్టో
చసూపాయా?" 

"లేదరు  సర్,  ఇతని  కారరునరు
చసూపిముంచాయముంతే" 

"మరయితే  ఇతనిల్ని  పటరుక్టోకొచాచ్చరెముందరుకు?
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ఇతనరు హముంతకుడికి ఏమవతడ?" 

"ఇతనరు  ఉముండేద  ఆ  పకక్కు  ఇముంటల్లినే  సర్.

అతనరు ఇతనసూ మితరుప్రిలరు" 
"అముంతకు  మిముంచి  వేరే  ఏ  సముంబముంధమసూ 
లేనపుప్పడ,  మీ  దగగర  వేరే  ఆధారాలేమీ
లేనపుప్పడ,  ఇతనిల్ని  పోలీసరు  రమాముండ లో
ఉముంచేముందరుకు నేనరు ఒపుప్పకనరు. ఇతని తరపు
లయరరునరు పిలపిముంచముండి. వెముంటనే బెయిలరు
ఇచిచ్చ  పముంపిముంచముండి.  ఇదగో  మిసక్టోర్  సాయి,

పోలీసరులరు ఇపప్పటకి నినరుల్ని వదలేసాత్తరరు.  కానీ
ఎపుప్పడ  అవసరమహైతే  అపుప్పడ  నరువస్వ
కరరుక్టోలో  సముంజాయిషీ  ఇచరుచ్చకవాలత్సా
ఉముంటరుముంద.  కరరుక్టోవారకి  ఒక  పూచీకతరుత్త
బాముండ  ఇవాస్వలత్సా  ఉముంటరుముంద-  పదవేల
రసూపాయలల్ని బాభ్యాముంకులో జమ చేయాల. ఈ
కేసరు  పూరత్తయముంతవరకూ  ఆ  డబరుబ్బనరు
మరుటరుక్టోకునే వలరుముండదరు. సరేనా?" 

*** 

సాయి  ఇముంటకి  వచేచ్చసాడ,  కానీ  అతని
మనసరు మనసరులో లేదరు.  "శ్రీరాముం హతభ్యాకు
గరురవస్వటముం ఏముంట? ఎవరరు చముంపారరు అతనిల్ని?

ఎముందరుకు  చముంపారరు?"  బకక్కుటల్లి  నీళరుళ్ళు
తీసరుకొచిచ్చ  కారరునరు  శరుభద్రిముం  చేససూత్త
ఆలోచిసరుత్తనాల్నిడ-  "కారరు  డికీక్కు  తలరుపు
ఎముందరుకు తెరచి ఉనల్నిద? నేనెపుప్పడూ తళముం
వేసే  ఉముంచరుతనే?".  డికీక్కు  తలరుపుకు  ఉనల్ని
హాభ్యాముండిల ని  పరశీలసేత్త  అరస్థమహైముంద-  "ఓహో!

డికీక్కుకి తళముం వేసే ఉముండిముంద. కానీ వాళళ్ళువరో
ఏద సరుతిత్తలముంట బరరువెహైన వసరుత్తవత కొటక్టో,
తళనిల్ని విరచేసారరు.." 
అముంతలో అతని దకృషక్టో కారరు పప్రికక్కునే ఉనల్ని పెదద్ద
బముండరాయి  మీద  పడిముంద-  "ఈ  రాయి
సాధారణముంగా  రోడడ్డికు  అవతలవెహైపున  పడి
ఉముండేద- మర ఇకక్కుడికల వచిచ్చముంద?" 

సాయి  మలల్లిగా  ఆ  బముండ  ఎపుప్పడూ  పడి
ఉముండే చోటరుకు పోయాడ.  రాయి నినల్నిట
వరకూ  ఇకక్కుడే  ఉముండిముంద-  దాని  గరురరుత్తలరు
ఇముంకా ఉనెహైల్ని, అకక్కుడ మటక్టోలో.  

"దనిల్ని  అకక్కుడికి  ఎముందరుకు  తీసరుకళళ్ళురరు?
డికీక్కు తళనిల్ని పగలగొటక్టోముందరుకు ఈ రాయిని
వాడరనల్నిమాట!" 

బముండ  ఉముండిన  పావ్రాముంతనిల్ని  పరశీలముంచాడ
సాయి.  అకక్కుడికి దగగరోల్లినే,  గడిడ్డిలో మరరుససూత్త
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కనిపిముంచిముంద ఒక చేతి గడియారముం! 

గడియారముం  కొతత్తదే,  సిటజన్ ద.  బాగా
ఖరీదహైనదేమీ  కాదరు;  కానీ  సిటజన్  కముంపెనీ
డీలరరు ఈ ఊళళ్ళు ఒకక్కుడే ఉనాల్నిడ! 

సాయి  ఆ  గడియారానిల్ని  పటరుక్టోకొని  తమ
ఊళళ్ళు ఉనల్ని సిటజన్ కముంపెనీ డీలరరు దగగరకి
వెళళ్ళుడ.  ఆ  డీలరరు  తనకు  పరచయమే.

"రముండి రముండి సాయిగారసూ!  చెపప్పముండి-  నేనరు
మీకేముం  సాయముం  చేయగలనరు?"  నవస్వతసూ
అనాల్నిడ డీలరరు. 
సాయి  సముంగతముంత  చెపిప్ప,  తనకు  దొరకిన
గడియారానిల్ని ఆయనకు చసూపిముంచాడ. 

"దనిల్ని  ఈమధభ్యా  కొనాల్నిరెవరో..

దొరరుకుతరరులముండి, మీరేమీ చిముంతపడకముండి"

అముంటసూ  పుసత్తకాలోల్లి  మరునిగాడయన.

కొదద్దసేపటకి  రెముండ  అడద్రిసరులరు  ఇససూత్త
చెపాప్పడ-  "మీరేమీ  సాహసాలరు  చేయ-

నకక్కురేల్లిదరు.  ఈ రెముండ చిరరునామాలోల్లి ఒకట
మీకు కావలసిముంద అయి ఉముండచరుచ్చ-  మీరరు
దనిల్ని  పోలీసరులకు  ఇసేత్త  నయమేమో..?

చసూడముండి, మీ ఇషక్టోముం!" అని. 

సాయి  ఆయనకు  ధనభ్యావాదాలరు  చెపుప్పకొని

తన వేట మొదలరు పెటక్టోడ. 

మొదట అడద్రిసరులో ఒక మరుసలవిడ ఉనల్నిద.

"అమరకాలో  ఉముండే  నా  మనవడికి  దనిల్ని
పుటక్టోన  రోజు  బహుమతిగా  ఇచాచ్చనరు.
ఎముందరుకు నాయనా?" అనల్నిద. 

"ఓహో  అవనాముండి,  అతనరు  ఇకక్కుడికి
ఎపుప్పడొచాచ్చడ?" అడిగాడ సాయి. 

"ఐదారరు నెలలహైముంద నాయనా, మళళ్ళు అపుప్పడే
అమరకా వెళళ్ళుపోయాడ కూడనరు" 
సాయి పని పూరత్తయిముంద.  తనకు కావలసిన
వాళరుళ్ళు  వళరుళ్ళు  కాదరు.  "సరేనముండి.  పరేల్లిదరు.
మళళ్ళు కలరుసాత్తనముండి" 

"అయితే  ఈ  రెముండ  చిరరునామాలో 
ఉముండచరుచ్చ- అసలరు దొముంగ!" 

ఈ  అడద్రిస్  దొరకటముం  కొముంచెముం  కషక్టోమహైముంద.

అదొక  పాత  పెముంకుటలరుల్లి.  ఇముంట  చరుటసూక్టో
శథిలమహైపోయిన  కాముంపముండ.  దానిల్ని
చసూడగానే సాయికి "ఇదే!" అనిపిముంచిముంద. 

ఇముంటల్లి  ఎవరో  ఉనల్నిటరుల్లినాల్నిరరు.  మాటలరు
వినిపిసరుత్తనాల్నియి. 

మలల్లిగా  కాముంపముండలో  అడగరు  పెటక్టోడ
సాయి.  ఎముండటకులరు  అతని  కాళల్లి  కిప్రిముంద
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పడి  గలగలమనాల్నియి.  ఇముంటల్లి  మాటలరు
ఆగపోయాయి. 

సాయి వెళళ్ళు తలరుపు తటక్టోడ. 

"ఎవరద?"  కరకు గొముంతరు ఒకట వినబడడ్డిద
లోపలనరుముండి. 

"అడస్వరక్టోయిజమ్మముంట  సర్.  వసరుత్తవలేమహైనా
చసూసాత్తరా?" ధహైరభ్యాముంగా అడిగాడ సాయి. 

"ఏమీ  అకక్కురేల్లిదరు.  మరుముందరు  ఇకక్కుడినరుముండి
పారపో" చికాకుగా పలకిముంద గొముంతరు. 
సాయి  వెనకిక్కు  తిరగ  వెళరుత్తనల్నిటరుల్లి
ఎముండటకులనరు గలగలమనిపిముంచాడ. 

కొదద్ద  సేపట తరాస్వత మలల్లిగా వెనకిక్కు వచిచ్చ,

ఈసార  ఇముంట  పెహైకపుప్ప  మీదకి  ఎకాక్కుడ.

లోపలనరుముండి  ఎవరవ  రెముండ  గొముంతరులరు
వినిపిసరుత్తనాల్నియి. 

"అవనరురా!  ఇపుప్పడ  పారపోవాలత్సాముందే.

ఇముంక  ఇకక్కుడ  ఉముండటముం  కుదరదరు.  చాల
ఇళరుళ్ళు  అయాభ్యాయి.  పోలీసరులకు  కబరురరు
అముందముందముంట మన పని ఆఖరరు.." 
సాయి  మదడ  చరురరుకుగా  పని  చేసిముంద.

వళళ్ళు,  తనకు  కావలసిన  వాళరుళ్ళు!  ఇపుప్పడేముం

చేయాల?  వెముంటనే  తన  సల ఫోనరులో
వడియో రకారడ్డిరరు ఆన్ చేసాడ. మలల్లిగా ఒక
పెముంకునరు  తొలగముంచాడ.  ఏరప్పడిన  ఖాళ
దాస్వరా  లోపల  దకృశాభ్యానిల్ని  వడియోలో
బముంధముంచాడ. 

ఆ  తరాస్వత  కపుప్ప  దగ  గబగబా  పోలీసరు
సేక్టోషనరుకు పరరుగరు పెటక్టోడ. 

పోలీసరులరు  వడియో  సహాయముంత
హముంతకులనరు  పటరుక్టోకునాల్నిరరు.  వాళరుళ్ళు  ఒక
జాతీయ  సాస్థయి  మరుఠా  సభరుభ్యాలరు.  మరుఠా
వారరు ఆ సరకే చాల ఇళరుళ్ళు దచరుకునాల్నిరరు.
మిగత  చోటల్లి  అముంతట  దపిడీలరు
సరులభముంగానే  జరగాయి  గానీ,  శ్రీరాముం
మటరుకు వాళళ్ళునరు ఎదరముంచి పోరాడడ.  ఆ
కద్రిమముంలో వాళరుళ్ళు  అతనిల్ని  కతిత్తత పొడవటముం
జరగముంద.  

"మొతత్తముం  మీద  నరువస్వ  మముంచివాడివని
నిరసూపిముంచరుకునాల్నివయాభ్యా,  సాయీ.

అయినా నినరుల్ని పటరుక్టోకవటముం వలల్లినే అసలరు
హముంతకులవరో  తెలత్సాముంద  మాకు"  నవాస్వరరు
ఇనెత్సాన్స్పెకక్టోరరు గారరు సాయి చేతరులరు పటరుక్టోకొని
ఊపుతసూ!
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పదాలల్ని వెతికి పటరుక్టోకముండి!
సలవలరు, దసరా, విజయదశమి, దరురాగషక్టోమి, మహరల్నివమి, కడిపముందమరు, బోనాలరు, కొతత్తబయభ్యామరు, 

చెరకుపముంట, వడల్లి, దరురాగపూజ, ఆయిధపూజ, కనరుమరు, మాముంసమరు, ఆటలరు, పాటలరు, బముంధరువలరు,  

పలల్లిటసూరరు, పిముండివముంటలరు, రామలీల -      ఈ పదాలనీల్ని  కిప్రిముంద పటక్టోకలో దాగరునాల్నియి- నిలరువగా, అడడ్డిముంగా, 

వాలరుగా,  కిప్రిముందనరుముండి పెహైకి-  ఎటరుపడితే అటరు! వాటని వెతికి పటరుక్టోకముండి! వాట చరుటసూక్టో  గరుముండవ్రాలరు  గీయముండి 
చసూదాద్దముం!

లరు బముం బో యభ్యా ఆ మరు షక్టో శ లల్లి పముం లీ షక్టో

ట ధరు జ టసూ ద వముం డల్లి మి వ రల్ని హ మ

వముం వ ఆ పముం రల్ని ట పముం కు ర చె పముం మరు
డి లరు డి శ లల్లి బో వ బో యభ్యా మి ధరు నరు

పిముం కొ వముం టసూ ధరు ఆ డల్లి లరు ఆ శ పముం క

రాగ లరు నా బో రల్ని యభ్యా ట మాముం లల్లి ద ఆ బో

ప లల్లి టసూ రరు శ పా ఆ లరు ధరు య యరు పముం

రల్ని షక్టో రాగ మరు రల్ని పముం మాముం లీ బో జ ధ వముం

శ స రల్ని టసూ యభ్యా దరు రాగ షక్టో మి వి పూ ఆ

మరు మాముం ల ధరు రాగ బ లల్లి దరు రాగ పూ జ షక్టో

ఆ స రా వ షక్టో పముం తత్త యభ్యా రా మ లీ ల

యభ్యా రాగ మాముం లల్లి లరు వముం బో కొ పముం రా స ద
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పదరముంగముం-78
నిరస్వహణ: డ. శరీష, మిరాభ్యాలగసూడ, నలగముండ జిలల్లి.
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9 10 11 12
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అడడ్డిముం
1. ఐదరు తరరువాత వచేచ్చ అముంక (2)

3. 'దమ'కి బహువచనముం(3)

5. చాల ఇళల్లిలో పూజిముంచే మొకక్కు (3)

6. ఒకటలో నాలరుగో వముంతరు (2)

7. కయ భాషకు ఇద లేదరు (2)

9. 'మలరుపులరు'కి ఏకవచనముం(3)

11. 'ఓడ'కి  మరో పరరు(2)

13. వరస తపిప్పన 'కలరువలరు' (4)

14. 'మరుడపు'-2, 1, 3 (3)

15 మౌనముంగా ఉముండే ఋషని ఇల పిలరుసాత్తరరు (2)

నిలరువ:

2. తపిప్పన ఋతరువలరు (4)

3. 'దసిల నిముండిముంద''లో మొదట మసూడక్షరాలరు (3)

4. తలకిప్రిముందరులహైన 'పాలరు'(2)

6. 'పముండితరుడికి వభ్యాతిరేక పదముం (4)

8. నాకమరు కాని నాకమరు (4)

10.రరుచరులలో ఒకట, ఎటరు నరుముండి రాసినా మారదరు(3)

12. తలకిప్రిముందరులహైన 'నిలరువ' (3)

అడడ్డిముం-నిలరువ ఆధారాల సహాయముంత ఈ గడలనరు 
నిముంపగలరేమో చసూడముండి. నిముంపిన పదరముంగానిల్ని, 
కేవలముం పోసరుక్టోకారరుడ్డిపెహై  రాసి, మాకు పముంపముండి. మీ బడి 
పరరు, తరగతి, మీవాళల్లి  ఫోనరు నముంబరరు  తపప్పక 
రాయముండి. సరెహైన సమాధానముం రాసి ఎముంపికహైన మరుగరుగరరు 
పిలల్లిలకు  కొతత్తపలల్లి-80 ని  బహుమతిగా పముంపిసాత్తముం!

కొతత్తపలల్లి పప్రిచరురణలరు, 1-127/A, యముం ఆర్ వ ఆఫీసరు 
దగగర, చెనేల్నికొతత్తపలల్లి, అనముంతపురముం జిలల్లి-515101
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తెలరుసరుకుముందాముం
                                         నయనతర సహగల 

"భారత దేశముంలో బద్రిటషరల్లి పరపాలన నిజముంగా ఒక అదరుర్భుతముం:

దానికి  మన వాతవరణముంత ఎలముంట సముంబముంధముం  ఉముండేద
కాదరు.   ఆఫప్రికా  తెగలవారకి  తెలల్లివాళరుళ్ళు  నెహైటీలరు  అలవాటరు
చేసినటరుల్లి, ఈ బద్రిటషరరుల్లి మనకి మానసిక నెహైటీలని మపాప్పరరు.
చినల్నిపుప్పడ  మా  పుసత్తకాలల్ని  ఆముంగల్లియరుల  పిలల్లిలకసముం,

ఆముంగల్లియరులే  తయారరుచేసేవాళరుళ్ళు.  ఆశచ్చరభ్యాముం  ఏమముంట  మా
బడిలో  అముందరముం భారతీయరులముం, వాటనే చదవేవాళల్లిముం!”

అని రాసిన నయన్ తర సహగల  ఆముంగల్లి సాహితభ్యాముంలో విశేష కకృష చేశారరు. రాజకీయ దకృకప్పథముం
సేస్వచాచ్ఛ  సమానతస్వలల్ని  హరముంచేదగా  ఉముండకూడదని  ఉదభ్యామిముంచి,  మహిళల హకుక్కులకసముం,

వార సాధకారతకసముం గొపప్ప కకృష చేశారరు నయనతర.  1985 లో ఆవిడ రాసిన  "రచ  లహైక్
అజ్" పుసత్తకానికి సాహితభ్యా అకాడమీ అవారరుడ్డి లభిముంచిముంద.  

"పప్రిభరుతస్వనికి  వభ్యాతిరేకముంగా  అభిపావ్రాయానిల్ని  వభ్యాకత్తముం  చేసే  హకుక్కు  అముందరకీ  ఉనల్నిద.   ఎవర
అభిపావ్రాయముం  పటల్లి  పప్రిభరుతస్వముం  అసహనానిల్ని  పప్రిదరరముంచకూడదరు.  వార  మౌలక  హకుక్కులల్ని
కాలరాయకూడదరు" అముంటసూ తనకు ఇచిచ్చన సాహితభ్యా అకాడమీ అవారరుడ్డినరు కొదద్ద రోజుల కిప్రితమే
వెనకిక్కు ఇచేచ్చశారరు నయనతర.

జవహర్ లల నెహూ ప్రికి  సస్వయానా మేనకడలహైన  నయనతర,  తరాస్వతి కాలముంలో ఎమరెర్జానీత్సా
విధముంచిన  ఇముందరాగాముంధకి  వభ్యాతిరేకముంగా  అనేక  రచనలరు  చేశారరు.  పప్రిజలముందరకి  తమ
అభిపావ్రాయాలనరు వెలరువరముంచే హకుక్కు ఉముండలని,  ఎలముంట పప్రిభరుతస్వమహైనా ఎవస్వర గొముంతరునసూ
అణచివేయకూడదని గటక్టోగా చెబరుతరరు, 88 ఏళల్లి ఈ బామమ్మగారరు!

సమాచారముం



కొతత్తపలల్లి 66       అకక్టోబరరు 2015

                                              అమరావతి 
ఆముంధద్రిపప్రిదేశ్  నసూతన  రాజధాని  'అమరావతి'  కముంట  మరుముందరుగానే
మనకు  మరో  గొపప్ప  అమరావతి  ఉనల్నిద!   గరుముంటసూరరు  జిలల్లిలో
కకృషష్ణనద ఒడడ్డిన ఉనల్ని ఈ మముండల కేముందావ్రానికి వేల సముంవతత్సారాల ఘన
చరతద్రి ఉముంద. 

పప్రిసరుత్తతముం కేవలముం పదకొముండ వేల జనాభా ఉనల్ని ఈ గావ్రామమే, ఒకపుప్పడ 'ధానభ్యాకటకముం అనే పరరు
గల మహాపటక్టోణముం'  అముంట ఆశచ్చరభ్యాముం వేసరుత్తముంద.  కీప్రిసరుత్తపూరస్వముం నాలరుగో శతబద్దముంలో  'జనపదముం'

పరట  గణతముంతద్రిభ్యా  రాజభ్యాముంగా  ఉముండిన  ధానభ్యాకటకానికి  ఆరోజులోల్లి  16  కి.మీ  చరుటరుక్టోకొలత
ఉముండేదట. పప్రిసిదద గీప్రికు రాయబార "మగసత్తనీస్" ఆ రోజులోల్లి అమరావతి కట గరురముంచి విశేషముంగా
రాశాడ.  బరుదరుదని  జీవితకాలముంనరుముండి కీప్రి.శ 14 వ శతబద్దముం  వరకు కూడ అమరావతి పప్రిసిదద
బౌదదక్షేతద్రిముంగానరు, విదాభ్యాకేముందద్రిముంగానరు నీరాజనాలరు అముందరుకుముంద. 

అముంతగా వెలరువొముందన అమరావతి ఆ తరాస్వత  500 సముంవతత్సారాల పాటరు చీకటలో ఉముండిముంద.

దాని పావ్రాశసత్తస్త్యతనరు అముందరసూ మరచే పోయారరు,  చివరకి,  అకక్కుడ ఉనల్ని "దపాలదనెల్ని" అనే పెదద్ద
దబబ్బనరు తద్రివిస్వ, నిజానికి అద మహాదరుర్భుతమహైన బౌదద ససూత్తపముం అని, అముందరులో ఎవరో ఆచారరుభ్యాని
అసిస్థకలరు  భదద్రిపరచి  ఉనాల్నియని   కనరుగొనాల్నిడ  కలల్నిల  కాలన్
మకముంజీ.   తరాస్వత జరపిన తద్రివస్వకాలలో అదరుర్భుతమహైన ఈ చెహైతభ్యాపు
అవశేషలేకాక,  వేల  సముంవతత్సారాలకు  పూరస్వపు  శలజాలరు  కూడ
దొరకాయి  ఇకక్కుడ.  ఇకక్కుడి  శలప్పలోల్లి  కొనిల్నిముంటని  చెనెహైల్ని
మసూభ్యాజియముంలో  ఉముంచారరు.  మరకొనిల్ని  లముండన్ లోని  బద్రిటీష
మసూభ్యాజియానికి చేరరుకునాల్నియి.  'అమరావతిలోని అనేక పురాతన
కటక్టోడలరు  కీప్రిసరుత్తపూరస్వముం  5 వ  శతబాద్దనికి  చెముందనవి'  అని  కారబ్బన్
డేటముంగ్ దాస్వరా కనరుగొనాల్నిరరు.

మన వారసతస్వముం



పప్రసలస్తతసం అసందలబాటలలో ఉనర్నె కొతస్తపలల్లో పిప్రసంటల పుసస్తకాల వివరలల:
కక్రమ

ససంఖజ్యే
వివరలల ఒక సెట లోన

పుసస్తకాల ససంఖజ్యే
సక్టోకులో ఉనర్నె

సెటలల్లో
(సలమారలగా)

వెల (రన)

(పోసక్టోజి 50 రన. అదనసం)

1 2011 Set 11 50 220

2 2012 Set 11 30 220

3 2013 Set 7 25 175

4 2014 Set 10 600 250

5 2015 Set 4 1400 100

వివరలకససం ససంపప్రతిసంచసండి                                                                                                                :

కొతస్తపలల్లో పప్రచలరణలల
1-127/A, యసం ఆర్ వో ఆఫీసల దగగ్గర,

చెనర్నెకొతస్తపలల్లో, అనసంతపురమల జిలల్లో- 515101

Phone: 7702877670, 9000453887

Our Bank Account Details:
SB A/c : Kottapalli prachuranalu
A/c No: 62320333310
State Bank Of Hyderabad,
Dharmavaram Branch
IFSC: SBHY0020902

కొతస్తపలల్లో కథల పుసస్తకాలనల ఇసంటరర్నెటల్లో పూరస్తగా ఉచితసంగా చదవచలచ, డౌనల్లోడు చేసలకవచలచ!

ససందరరసంచసండి: http://kottapalli.in. మెయిలల దార్వర ససంపప్రతిసంచసండి: team@kottapalli.in

http://kottapalli.in/


దాకక్కునన్న కథలల
       అనగా అనగా ఒక దేశశంలో  చాలా కథలలశండేవ.

ఆ దేశశంలో కథలల రాని పిలాల్లాడే లేడ. కథలల రాని పాపే లేదల.  కథలల చెపప్పటశం రాని అవవ్వలల-తాతలల
అసస్సలల లేరల.  గొపప్ప సశంగతశంటశంట, ఆ దేశశంలో చెటలల్లా-పుటట్టలల, కశండ-గాల, వాగల-వశంక, పురలగల-పిటట్ట,
బళలళ-వాహనాలల, తాళలళ-పేళలళ  ఇటల్లాశంటివనన్న కూడా   మా చకక్కుని కథలల చెపేప్పవ.  అకక్కుడ కథలల ఎనిన్న
కపప్ప పడాడ్డాయశంట, ఏ వవైపున తత్రవవ్వనా లెకక్కులేననిన్న కథలల దొరికేవ.

అయిత ఒకసారి ఆ దేశానికి ఎవరో మాశంతత్రకడ వచాచ్చాడ.   వాడ అసలల ఎకక్కుడినలశండి వచాచ్చాడ,

ఎనాన్నళలళశంటడ,  మళళ ఎటల వళళ్తాడ ఎవవ్వరికీ తెలీదల.  ఈ దేశానికి రాగానే వాడ  తనక కనబడిన
కథనలాల్లా  కనేసలకోవట శం మొదలల పెటట్టడ.  అశందరికీ  ఇది బలే అనిపిశంచశంది-  చాలా వశంత వషయశం
కదా,  ఆ రోజులోల్లా,  కథలల కనటశం,  అమమ్మటశం?!  అలా అవవ్వలల-తాతలల,  అమమ్మలల-నానన్నలల అశందరర
వాడికి కథలల అమమ్మశందలక  పోటీ పడాడ్డారల.  కశందరల పనిలేనివాళవైళత ఎకక్కుడెకక్కుడ  ఉనన్న కథలన్న కూడా
తత్రవవ్వ   తత్రవవ్వ అమమ్మశారల వాడికి.  అకక్కుడినలశండి వాడ  పిలల్లాల దగగ్గరికి వచాచ్చాడ కథలన్న ఇచెచ్చాయయ్యమశంటర.

అయిత ఆ సరికలాల్లా దేశశంలో ఉనన్న  పిలల్లాలతో పాటల గాలీ-నళలళ,  గొడడ్డా-గోదా,  చెటరట్ట-చేమా,  వాగర-

వశంక,  దికక్కులల-దలమలమ్మ-దలశానశం-  ఇవనన్న  జరలగలతలనన్న మోసానిన్న పసిగటట్టయి.  ఏమశంట,  ఒకసారి
మాశంతత్రకడి సశంచీలోకి వళళపోయిన కథలల- ఇశంక వనకిక్కు రానే రావ!

దాశంతో  ఆ దేశశంలోని పిలల్లాలల- వాళళతోబాటల  గాలీ-గోదా  అనన్న కూడా, వేటికవ- తమ దగగ్గరలనన్న కథలన్న
ఎవరికీ కనబడకశండా దాచేసలకనాన్నయి.  

కనాన్నళలళ  అలా తరిగిన తరావ్వత,  మాశంతత్రకడేమో తనల కనలకక్కునన్న కథలతో మాయమవైపోయాడ!

అశందరర గోడ గోడ మనాన్నరల. కన ఏశం లాభశం? అమలమ్మడపోయిన కథలల ఇశంక వనకిక్కు రానే లేదల.
ఇక మిగిలన కథలేమో, మరి ఎవవ్వరికీ కనబడకశండా దాకక్కునాన్నయాయ!

ఇనేన్నళల్లా  తరావ్వత,  మళళ ఇదిగో-  అటల్లా  మిగిలన కథలోల్లా  కనిన్న  అశందాయి కతళ్తాపలల్లాకి.  మశం  ఈ కథలన్న
సవ్వచచ్ఛగా  పశంచటశం మొదలెటట్టశం. వీటిని మీరర అశందలకోశండి; మళళ పశంచశండి. సవ్వచచ్ఛగా ఉశంచశండి. మీ
దగగ్గరలనన్న  కథలీన్న అశంత-  వాటిని  ఎశంతమశందితోటవైనా  పశంచలకోశండి;  ఎశందరికవైనా  చెపప్పశండి;  సవ్వచచ్ఛగా
ఉశంచశండి; తపప్ప ఏనాడూ  అమలమ్మకోకశండి. 

ఎశందలకశంట,  కథల తీరే అది-  ఓసారి  మాశంతత్రకడి సశంచీలోకి వళళపోయాయశంట ఇక అవ వనకిక్కు రానే
రావ మరి!
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